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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU

IN UNITĂȚI AGRICOLE
DIN JUDEȚELE ILFOV Șl IALOMIȚA
Urmărind direct,

pe teren, 

modul în care 

se desfășoară 

campania 

agricolă 

de primăvară, 

bătălia pentru 

obținerea unor 

recolte bogate 

în acest an
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In mijlocul mecanizatorilor de la C.A.P. Puieni

secretarul general al partidului a subliniat:
• Este necesar ca toate mijloacele tehnice, toate forțele umane din agricultură 

să fie mobilizate pentru accelerarea maximă a însămînțărilor )
• Trebuie să se respecte cu strictețe normele privind 

în mod deosebit, densitatea la hectar a plantelor
calitatea lucrărilor și,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul economiei, comerțului și sănătății din Liban

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază. pe Talal 
al Merhabi,. ministrul economiei, co
merțului și sănătății din Liban, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministru] comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale.

Oaspetele a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acordată 
și pentru posibilitatea de a yizita 
România și a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu din partea pre
ședintelui Republicii Liban, Elias 
Sarkis, un salut călduros, urări de 
sănătate și fericire personală.

Mulțumind, șeful statului român a 
adresat, la rîndul său. președintelui 
Republicii Liban un salut cordial, cele 
mai bune urări de sănătate, de succes 
în activitatea de restabilire a unității 
și de dezvoltare independentă a țării, 
de bunăstare și fericire poporului li
banez.

Tn timpul convorbirii a fost analizat 
stadiul actual al relațiilor economice 
româno-libaneze, constatîndu-se cu 
satisfacție evoluția lor pozitivă pe li
nia bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre cele două țări. De 
ambele părți s-a exprimat dorința de 
extindere și diversificare. în conti
nuare, a conlucrării bilaterale în do
meniile economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte sfere de activitate, 
in interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Abordindu-se unele aspecte actua
le ale vieții politice internaționale, 
a fost evidențiată necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor statelor, 
ale tuturor forțelor progresiste în 
direcția soluționării exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor de 
încordare și conflict, a tuturor dife
rendelor dintre state.

O atenție deosebită a fost acor
dată evoluției situației din Orientul 
Mijlociu, evidențiindu-se importanta

continuării eforturilor tn vederea 
statornicirii unei păci globale, drepte 
și durabile in aceasta zonă, care să 
ducă la retragerea Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupate in 1967, 
la soluționarea problemei palesti
niene. inclusiv prin crearea unui stat 
palestinian independent, la asigura
rea independentei și integrității teri
toriale a tuturor statelor din aceas
tă regiune. In cursul întrevederii s-a 
exprimat convingerea că situația din 
Liban poate fi soluționată prin res
pectarea independentei si integrității 
teritoriale a acestei tari, prin reali
zarea unității si înțelegerii între toa
te forțele politice, indiferent de con
vingerile politice si religioase, pen
tru ca poporul libanez Să-și poată 
consacra eforturile dezvoltării pașni
ce. conform aspirațiilor sale de pro
gres și bunăstare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

• Mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din întreaga țară adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa in suprema funcție de președinte 
al Republicii pagina a ii-a

• Mesaje de felicitări de peste hotare adresate președintelui Republicii Socia
liste România pagina a iv a

Făuritor al unei epoci de 
creație socialista

Cu cinci anî în urmă 
spuneam „Deceniul 
Ceaușescu" și înțelegeam 
prin aceasta' epoca de 
mari prefaceri și în
noiri socialiste deschisă 
de gîndirea și acțiunea 
secretarului general al 
partidului. Menită să cir
cumscrie o perioadă de 
excepție, perioadă de a- 
dînci prefaceri și realizări 
fără precedent, ea nu pu
tea — pe bună dreptate 
— să poarte alt nume.

Zilele trecute, momen
tul solemn al reînvestîriî 
secretarului general al 
partidului în suprema 
funcție de președinte al 
Republicii m-a dus cu gîn- 
dul la necesitatea unei 
noi formulări, definită nu 
de limitele temporale ale 
perioadei în cauză, ci de 
semnificația ei pe plan is
toric. Cred că. de acum 
încolo, se va putea vorbi 
cu deplină îndreptățire de 
o „Epocă Ceaușescu" ca 
una din marile subdivi
ziuni ale devenirii isto
rice, corespunzând unei 
faze esențialmente noi in 
modul de a trăi, a gindi 
și a simți al poporului 
nostru.

Este un adevăr elemen
tar că marile personalități 
istorice, acelea car»? în 
mod efectiv „împing isto
ria înainte", sînt mari in

măsura tn care exprimă 
aspirațiile autentice ale 
poporului, identifieîndu-se 
organic cu el, O astfel de 
personalitate este, fără 
îndoială, aceea pe care o 
reprezintă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mo
mentul în care și-a asu
mat acest rol, de covârși
toare răspundere, poate fi 
considerat ca una din ace

de dezvoltare economico- 
socială. acea miraculoasă 
ascendentă a cifrelor cu 
care noi ne-am obiș
nuit, deși ele rămîn de 
neînchipuit pentru obser
vatori din afară, reflec
tă natura eminamente di
namică a președintelui 
tării. „Stilul Ceaușescu" 
— o expresie favorită a 
ziariștilor de peste hotare

de Sergiu SARCHIZOV

le „ore astrale" ale ome
nirii. capabile să schimbe 
cursul lucrurilor. El în
suși expresie a unei ne
cesități istorice obiective, 
secretarul general al 
partidului, acționind cu o 
tenacitate și consecventă 
unice, a știut să antrene
ze întregul popor in labo
riosul proces de făurire a 
istoriei. Ne-a deprins să 
înțelegem, într-o nouă lu
mină, trecutul tării ; să 
construim cu entuziasm și 
abnegație prezentul : să 
privim viitorul lucid și 
responsabil. Nu sînt aces
tea oare amprente de ne
șters pe care marea ea 
personalitate le imprimă 
cronicii acestor ani. epocii 
care îi poartă numele ?

Accelerarea ritmurilor

— a determinat un nou 
mod de a percepe timpul, 
de a-1 trăi intensiv. Este 
un stil poate incomod 
pentru doza de suficiență 
și rutină ce mai zace în 
unii dintre noi, un stil că
ruia îi datorăm însă toate 
împlinirile majore ale a- 
cestor ani.

Reabilitarea sentimen
tului demnității naționale, 
ascensiunea spectaculoasă 
a prestigiului României 
în lume, solia de pace si 
prietenie dusă pe toate 
meridianele — toate aces
tea sînt înfăptuiri cu 
semnătură de neconfun
dat.

Ca-muzician, resimt — 
alături de colegii mei — 
cu deosebită acuitate în
țelegerea și exigența pe

amplă

care președintele Nicolae 
Ceaușescu le vădește față 
de arta și ,cultura româ
nească. In atitea rînduri. 
referirile la legătura cu 
izvorul nesecat al artei 
populare, la rosturile 
creatorului’ de artă in 
noul și generosul climat 
social de pe meleagurile 
noastre ne-au încălzit ini
mile și ne-au mobilizat 
la noi căutări ale căror 
rezultate să se apropie cit 
mai mult, de cotele înalte 
cerute de partid și de 
secretarul său general, 
corespunzătoare orizontu
lui spiritual in neconte
nită amplificare al po
porului. Realizările sînt, 
de pe acum, multe și im
portante, dar mai rămine 
încă destul de făcut pen
tru ca pulsul nou al țării 
să răsune in fiecare lu
crare a noastră.

Nu este simplă sarcina 
artistului acestor vremuri. 
Dar cit de generoasă ! Aș 
zice mai mult : este uii 
privilegiu pentru creator, 
oferit de timpul de pro
funde înnoiri ale tării, să 
fie contemporan cu aceas
tă epocă de meri prefa
ceri mițiate și conduse cu 
strălucire de președintele 
tării noastre, să pună 
umărul la făurirea ei. $i 
cît de mare e bucuria 
participării !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat joi, 3 aprilie, in cursul dimineții, o vizită 
de lucru in județele Ilfov și Ialomița, inspectind și examinind 
la fața locului cum se desfășoară campania agricolă de pri
măvară și, in special, modul in care se acționează pentru acce
lerarea lucrărilor de insămînțări la toate culturile.

Secretarul general al partidului a fost insoțit in această 
vizită de tovarășii Constantin Dăscălescu, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, și Vasile Mușat, prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov pl P.C.R.

Vizită de lucru s-a desfășurat sub 
semnul' atenției și preocupării pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal le manifestă în aceste zile 
față de bunul mers al lucrărilor agri
cole, pentru luarea tuturor măsurilor 
organizatorice, pentru mobilizarea 
tuturor mijloacelor tehnice din agri
cultură, a tuturor forțelor umane în 
vederea asigurării efectuării cît mai 
rapid și în cele mai bune condiții 
a campaniei de însămînțări. Aceste 
cerințe și orientări au o importanță 
cu atît mai mare cu cît. din cauza 
timpului nefavorabil din luna mar
tie, într-o serie de zone lucrările 
agricole sînt mult întârziate.

Pe întregul traseu al vizitei, de 
aproximativ 400 km, în unități agri
cole din perimetrele comunelor 
Prundu, Chirnogi, Ulmenl, Nicolae 
Bălcesou, Independența, Progresul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a exami
nat stadiul actual al lucrărilor, a 
discutat cu membri ai unităților 
agricole, cu președinți de cooperative 
agricole de producție, cu ingiperi și 
mecanizatori, cu specialiști din aceste 
unități.

De la bardul elicopterului, ea și pe 
teren, se poate oonstata că. în urma
(Continuare tn pag. a IlI-a)

DECRET 
pentru modificarea 

și completarea
Decretului Consiliului 

de Stat nr. 283/1979 
privind stabilirea unor 

măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă 
și reducerea consumului 

de energie electrică, 
energie termică 
și gaze naturale
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Pe ogoarele cooperativelor agricole Căscioarele șl Potcoava, se examinează mersul araturilor și al tnsâmînțârilor

Scriitorul și evenimentul 
cotidian

La începuturile mele 
ca ucenic intru cele 
ale gazetăriei, în nop
țile' petrecute lingă 
plumb și șpalturi, in 
redacțiile ziarelor prin 
care am trecut, am în- 
tîlnit mulți scriitori, 
unii ajunși la prețui
rea publică, alții abia 
intrați în cîmpul lite
rar. I-am văzut și 
i-am citit în paginile 
ziarelor și revistelor, 
consemnînd, comen- 
tînd, dezbătînd cu 
competență și pasiune 
evenimentele zilei. Am 
lucrat o vreme la două 
ziare conduse de Mi
hail Sadoveanu. Ve
nea în fiecare zl la 
redacție, își scria arti
colul sau articolele — 
uneori redacta scurte 
note politice — se 
ocupa de bunul mers 
al ziarelor și apoi se 
întorcea la sihăstria 
lui, la masa de lucru, 
pe care, dacă nu mă 
înșel, începuse să apa
ră manuscrisul roma
nului „Frații Jderi". 
Unul dih redactorii 
harnici, prezent în 
fiecare zi de-a lun
gul a multor ore la 
seditil ziarelor, era 
George Mihail Zam- 
firescu. .

La alte ziare erau 
directori Liviu Re- 
breanu. Cezar Petres
cu, Camil Petrescu, 
Zaharia Stancu, iar in 
jurul lor, ca gazetari 
profesioniști, lucrau 
numeroși scriitori. Tu
dor Arghezi, condu
când „Bilete de papa
gal", care nu a fost nu
mai o revistă literară, 
ci avea un pronunțat 
caracter politic, era 
prezent foarte des in 
paginile ziarelor de 
mare tiraj. în vremea 
războiului, deținînd o 
rubrică permanentă la 
un asemenea ziar, a 
publicat faimosul pam
flet „Baroane", pentru 
care a fost trimis în 
lagărul de la Tîrgu 
Jiu. Acești scriitori 
continuau tradiția lui 
Mihai Eminescu, a 
celui ce ne-a lăsat o 
operă ziaristică încă 
insuficient studiată și 
insuficient pusă în a- 
devărata ei valoare.

Cine privește cu a- 
tenție presa noastră 
de astăzi, indiferent 
de limba în care este 
scrisă, are satisfacția 
să constate că marea 
tradiție a lui Emrnes- 
cu, Sadoveanu. Arghe
zi, Rebreanu este con
tinuată si dezvoltată.

Nu există , zi în care 
să nu se întâlnească în 
paginile' ziarelor nu
mele a câtorva scrii
tori, de la cei mai 
vârstnici pînă la cei 
mai tineri, care co
mentează sau eviden
țiază evenimentele zi
lei. Este un mare cîs- 
tig pentru presa zilni
că. Cei învățați să pă
trundă în sensurile as
cunse ale realității, în 
adâncurile atît de com
plicatului suflet ome
nesc participă la iu
reșul vieții, desprind 
din el faptul deosebit, 
important si. cu com
petentă și deseori cu 
artă, își spun părerea 
despre el, pun în cir
culație idei îndrăznețe, 
stîrnesc în mintea ci-

Insemnări 
de George 

MACOVESCU

titorului idei si în su
fletul lui sentimente. 
Evenimentele interne 
sau cele internaționa
le îl preocupă, il ani
mă. îl determină pe 
scriitor să ia o atitudi
ne pe care simte ne
voia să o transmită 
cititorilor săi. Exerci
țiul scrisului zilnic 
este. în același timp, 
o excelentă experiență 
pentru scriitor. Artico- 

, Iul, comentariul. re
portajul, nota pot con
stitui fișe pentru vii
toarele opere literare, 
inclusiv pentru poezie. 
Trecerea de la faptul 
de viață la faptul ar
tistic este chinuitoare, 
dar cu cit un scriitor 
este mai încărcat cu 
fapte de viață, pe care 
gazetăria i le furni
zează din plin, cu atit 
artistul din el se sim
te mai puternic, mai 
bine echipat pentru a 
păși peste acea linie 
care demarcă viata 
de opera de artă, rea
litatea de inefabilul 
lumii închipuite.

Desigur, nu există 
pentru scriitori o me
todă unică, perfectă 
pentru a cunoaște via
ta. pentru a se docu
menta. într-o ședin
ță. pe care, cu ani in 
urmă, o prezida și în 
care se discuta cu 
mare pasiune despre 
..documentare". Mihail 
Sadoveanu. solicitat 
să-și spună părerea, 
a răspuns că el se do
cumentează tot tim

pul, oriunde s-ar afla, 
in orice împrejurare. 
„Fac aceasta si acum, 
a afirmat romancierul. 
Vă studiez pe dum
neavoastră. Vă observ 
cum vorbiți, cum vă 
mișcați. cum gînditi, 
cum simțiți". Sado
veanu avea perfectă 
dreptate, pentru că, 
pentru un om de artă 
și în special pentru un 
scriitor, nu există anu
mite ore în care cu
noaște viata. Procesul 
este continuu. Pe de 
altă parte, acest pro
ces trebuie stimulat. 
Scriitorul trebuie să 
se situeze In împreju
rări care să-i aducă in 
raza lui de observație 
cit mai multe fapte de 
viată și fată de care 
trebuie să ia atitudi
ne. Or. presa zilnică, 
prin obligația ei de a 
prezenta cititorului 
aspectele vieții coti
diene. a le selecționa 
și a le interpreta !n- 
tr-un timp scurt, dă 
scriitorului o excelen
tă ocazie să-și lăr
gească mereu univer
sul observației sale, 
atît de necesară creă
rii operei de artă. Este 
un exercițiu zilnic în 
dublu sens : de la co
tidian către artă si de 
la' artă către cotidian.

Merită însă să sub
liniez și un alt aspect. 
Scriitorul de astăzi din 
România socialistă 
este un produs al so
cietății noastre actua
le. al sistemului nos
tru politico-social. El 
nu rămine., nu poate 
să rămână în afara 
vieții pe care o trăieș
te Întregul popor. 
Scriitorul scrie cărți. 
Aceasta este activita
tea lui esențială, a- 
ceasta este producția 
lui. Dar. așa cum do
vedesc toți scriitorii 
din această tară, el în
țelege că activitatea 
social-politică. parti
ciparea lui la viata 
politică și socială sînt 
nu numai o datorie, ci 
și o necesitate. Pre
zenta continuă și din 
ce in ce mai nume
roasă a scriitorilor în 
paginile ziarelor de
monstrează o realitate 
de necontestat. Se 
vede că am învățat 
bine lecția marilor 
noștri înaintași. Se 
vede că vrem să lăsăm 
celor ce vin după noi 
o tradiție ți mai bo
gată, și mai străluci
toare.
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PRIMULUI ALES Al POPORULUI - OMAGIUL POPORULUI
Mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din întreaga tară adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa în suprema funcție de președinte al Republicii
In telegrama CONSILIULUI NA

ȚIONAL PENTRU PROTECȚIA ME
DIULUI ÎNCONJURĂTOR se subli
niază : „Realegerea dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, in inalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste 
România constituie o strălucită și 
puternică garanție a infăptuirii 
neabătute a Programului partidului 
nostru, a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a progresului țării si bunăstării 
întregului nostru popor.

Prețuim în mod deosebit inestima
bila dumneavoastră activitate pentru 
ridicarea României pe noi culmi ale 
civilizației și progresului si sîntem 
mîndri de importanta pe care dum
neavoastră personal o acordați pro
blemelor mediului înconjurător, ca o 
componentă a calității vieții pe pă- 
mîntul scumpei noastre patrii.

Urmînd cu fermitate indicațiile 
dumneavoastră, ne angajăm să ne 
situăm la înălțimea încrederii pe care 
ne-o acordați, purtîndu-vă o nemăr
ginită recunoștință pentru neobosita 
dumneavoastră activitate, plină de 
adîncă înțelepciune și principialitate 
revoluționară în promovarea cu con
secventă pe plan intern și extern a 
politicii clarvăzătoare a partidului 
nostru.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, președinte al Re
publicii Socialiste România, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru, 
realizarea deplină a tuturor obiecti
velor ce revin activității noastre în 
domeniul protecției mediului, pentru 
a contribui la îmbunătățirea calității 
vieții generațiilor actuale si viitoare 
ale poporului român".

„In aceste momente de Istorie 
Înălțătoare, de mîndrie și bucurie, de 
înalt patriotism, comuniștii, toți oa
menii muncii din INSPECTORATUL 
GENERAL DE STAT PENTRU IN- 
VESTIȚn-CONSTRUCȚII își expri
mă nețărmurita lor satisfacție și vă 
felicită călduros pentru realegerea 
dumneavoastră în suprema funcție 
de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Rezultat al voinței unanime a po
porului român, al activității neobosite 
și dinamice pe care o depuneți pen
tru înfăptuirea unei politici de pace, 
prietenie și colaborare cu toate na
țiunile lumii, prezenta dumneavoas
tră în fruntea partidului și statului 
nostru constituie garanția înfăptuirii 
cu succes a Programului partidului, 
a hotăririlor istorice ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru ridicarea scumpei 
noastre patrii pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru creșterea 
continuă a bunăstării și fericirii po
porului român.

Angajindu-ne solemn și cu' acest 
prilej să acționăm cu toată capaci
tatea și energia pentru a ne spori 
contribuția la realizarea exemplară a 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială, pentru afirmarea puterni
că a revoluției tehnico-științifice și 
pentru trecerea la o nouă calitate, 
superioară, în activitatea de construc
ții-investiții. vă dorim din toată 
inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, viată lun
gă și putere de muncă, pentru a 
duce cu succes la îndeplinire înalta 
misiune ce v-a încredințat-o poporul 
român !“.

„întregul oolectlv al INSTITUTU
LUI DE ECONOMIE MONDIALA, 
in frunte cu comuniștii — se spune 
in telegramă — își exprimă deplina 
satisfacție și adinca bucurie față de 
realegerea dumneavoastră in supre
ma funcție de președinte al Repu
blicii.

Toate realizările poporului nostru 
In ultimul deceniu și jumătate sint 
nemijlocit legate de activitatea dum
neavoastră neobosită dedicată înain
tării României socialiste pe drumul 
progresului, bunăstării și prosperită
ții, al întăririi demnității, indepen
dentei și suveranității patriei noastre, 
ca și al făuririi unei lumi mai drepte 
și mai bune pentru toate popoarele.

Patriotismul dumneavoastră în
flăcărat, prodigioasa dumneavoastră 
activitate teoretică și practică consti
tuie pentru colectivul institutului 
nostru pilda cea mai vie. imboldul 
cel mai puternic pentru perfecțio
narea continuă a muncii noastre de 
cercetare, pentru creșterea aportului 
ei la sporirea eficientei participării 
României la diviziunea internațională 
a muncii.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să depunem efor
turi sporite pentru a ne îndeplini în 
cele mai bune condiții sarcinile ce 
ne revin, pentru a da viată indicații
lor dumneavoastră clarvăzătoare pri
vind ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a activității de comerț 
exterior, contribuind astfel, cu toate 
forțele noastre, alături de întregul 
nostru popor, la realizarea în practică 
a istoricelor documente adoptate de 
al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român".

„Perioadă acestor 15 ani. cea mai 
fertilă din istoria ț&rii, poartă pu
ternic amprenta excepționalelor dum
neavoastră calități de conducător de 
partid și de stat, a spiritului creator 
și clarvăzător, pasiunii revoluționare,, 
dinamismului, abnegației și energiei 
neobosite dăruite partidului și țării 
pentru înfăptuirea celor mai înalte 
și nobile aspirații de viața ale na
țiunii noastre, pentru ridicarea Româ
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație — se arată în telegrama adre
sată de CURTEA SUPERIOARA DE 
CONTROL FINANCIAR. Cu prilejul 
noii învestituri în funcția supremă 
de președinte al Republicii, vă adre
săm din inimă cele mai calde felici
tări, urări de multă sănătate pentru 
a conduce destinele tării pe drumul 
înfăptuirii Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Faptul că la conducerea partidului 
și statului vă aflați dumneavoastră, 
încercat revoluționar, patriot înflăcă
rat, militant neobosit pentru accele
rarea dezvoltării economico-sociale a 
patriei, pentru ridicarea continuă a 
bunăstării poporului, continuator ai 
tradițiilor marilor noștri înaintași, 
promotor al principiilor noi în rela
țiile dintre state, constituie o garan
ție a infăptuirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului. Vă asigurăm că vom ac
ționa cu toată hotărîrea și responsa

bilitate comunistă pentru a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile încredin
țate de partid, de dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite tova
rășe N icolae Ceaușescu".

„COMITETUL NATIONAL PEN
TRU APARAREA PĂCII, milioanele 
de luptători pentru pace din patria 
ROastră, in deplin consens cu voința 
fierbinte a întregului popor — se 
spune în telegramă — își exprimă 
bucuria și totală adeziune fată de 
realegerea dumneavoastră în supre
ma funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Realegerea 
dumneavoastră la cirma uriașei opere 
de făurire a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României re
prezintă chezășia sigură pentru' noi 
și lioi împliniri, pentru înfăptuirea 
integrală a tuturor obiectivelor de 
propășire a patriei, de prosperitate 
materială și înflorire spirituală a în
tregului popor, de afirmare tot mai 
puternică a României în lume. Mîndri 
de a ne număra printre aceia care 
au minunata sarcină de a promova 
în rindul maselor largi de cetățeni ai 
patriei noastre, ca si peste hotare, 
cuvîntul dumneavoastră, simbol, de 
pace, vă asigurăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că ne vom îndeplini cu devotament 
și dăruire sarcinile ce ne revin de 
a contribui la afirmarea pe plan in
ternațional a intereselor supreme ale 
poporului român, de pace, securitate 
și înțelegere internațională.

Aducindu-vă un fierbinte omagiu 
pentru inestimabila contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a României socia
liste, ne angajăm să avem tot timpul 
în inimile și în conștiința noastră 
îndemnul dumneavoastră de a face 
totul pentru a contribui la făurirea 
civilizației socialiste și comuniste pe 
pămîntul patriei, pentru triumful des
tinderii, colaborării și păcii in întrea
ga lume".

„împreună cu întregul popor român, 
oamenii muncii din INSTITUTUL 
NAȚIONAL PENTRU CREAȚIE ȘTI
INȚIFICA ȘI TEHNICA — se arată 
într-o altă telegramă — trăiesc as
tăzi suprema satisfacție a împlinirii 
voinței lor de nezdruncinat de a avea 
în fruntea tării, ca președinte al Repu
blicii Socialiste România, pe cel mai 
bun dintre cei mai buni fii ai săi, 
care din fragedă copilărie Si-a închi
nat întreaga sa viată și energie parti
dului și poporului, slujind cu credin
ță și devotament idealurile de eli
berare națională si socială, de pro
gres și prosperitate ale întregii noas
tre națiuni.

Puternic însuflețiți de exemplul 
dumneavoastră de muncă, dăruire si 
pasiune fată de cauza propășirii pa
triei și a fericirii poporului român 
și conștienti în același timp de răs
punderile mult sporite ce ne revin 
pe linia dezvoltării aeronauticii ro
mânești. ne angajăm, mult stimate to
varășe președinte Nicolae Ceaușescu, 
să muncim in spiritul Înaltelor exi
gente pe care le-ați formulat dome
niului nostru de activitate, asigurin- 
du-vă că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a da viată indicațiilor și 
sarcinilor pe care ni le-ați trasat".

„Cu prilejul realegerii dumneavoas
tră în suprema funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România, în
tregul colectiv al BĂNCII ROMANE 
DE COMERȚ EXTERIOR, în frunte 
cu comuniștii — se arată in tele
gramă — vă adresează cele mai 
sincere urări de sănătate și putere 
de muncă pentru a ne conduce mai 
departe, pe drumul bunăstării, al 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul românesc.

Alături de întregul nostru popor, 
ne exprimăm sentimentele de stimă 
și dragoste pentru prodigioasa dum
neavoastră activitate revoluționară 
creatoare, mîndria că la conducerea 
destinelor patriei noastre vă aflați 
dumneavoastră, cel mai iubit și sti
mat fiu al poporului, bărbat de nă
dejde, trup din trupul neamului ro
mânesc, patriot înflăcărat și persona
litate remarcabilă a vieții interna
ționale.

Noi știm că, avîndu-vă în fruntea 
gloriosului nostru partid și la cirma 
țării, putem păși cu nestrămutată 
încredere spre viitor, spre Societatea 
comunistă pe care o vom clădi prin 
munca noastră rodnică și pașnică, cu 
hotărîrea neclintită de a ridica 
România spre culmile progresului, 
civilizației și bunăstării".
, „Alături de întreaga națiilne — 
se arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT — tineretul spor
tiv al țării, activiștii și tehni
cienii. toți cei ce lucrăm în do
meniul activității de educație fi
zică și sport ne exprimăm inalta 
mîndrie patriotică, bucuria și sa
tisfacția deplină pentru realegerea 
dumneavoastră — fiu devotat al po
porului român, revoluționar încercat, 
patriot înflăcărat, militant consecvent, 
neobosit pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate >>e 
pămintul românesc, pentru idealurile 
comunismului, pentru independenta 
și suveranitatea României, pentru o 
politică de colaborare internațională, 
pace și progres, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta noas
tră — în această funcție de înaltă 
răspundere. Folosim acest prilej pen
tru a vă exprima. încă o dată, adinca 
noastră recunoștință pentru modul 
exemplar în care conduceți destinele 
țării, dedicîndu-vă cu toată ființa 
servirii intereselor poporului și ne 
angajăm cu toate puterile noastre 
pentru a ne îndeplini cu cinste sar
cinile pe care partidul și statul nos
tru, dumneavoastră personal, le-ați 
pus în fata mișcării sportive, răspun- 
zînd astfel grijii deosebite ce i se 
acordă activității de educație fizică 
și sport".

Cităm din telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL DE PARTID 
ARAD SI CONSILIULUI POPU
LAR MUNICIPAL : „Exprimînd 
profundul sentiment de dragoste, 
stimă și devotament pe care vi le 
poartă comuniștii, toți oamenii mun
cii din străvechiul oraș de pe Mureș 
— români, maghiari, germani și da 
alte naționalități — Comitetul mu
nicipal de partid Arad și Consiliul 
popular municipal vă adresează, cu 
prilejul realegerii în suprema func

ție de președinte al Republicii Socia
liste România, cele mai calde urări 
de sănătate, fericire și putere de 
muncă, spre binele poporului nostru, 
al prosperității patriei pe calea edi
ficării socialismului și comunismului, 
a unei vieți libere și tot mai îmbel
șugate pe pămintul României.

în conștiința generației care tră
iește fericirea de a vă avea con
ducător, numele și activitatea dum
neavoastră laborioasă sint legate de 
perioada cea mai strălucită din istoria 
patriei, cirjd România și poporul ei 
au materializat cele mai înalte idea
luri ale națiunii.

în aceste momente de înălțător 
patriotism, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu fer
mitate și energie pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii din muni
cipiu la înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin pentru îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
obiectivelor economico-sociale ale 
anului 1980 și pregătirea corespun
zătoare a cincinalului 1981—1985“.

Redăm din telegrama COMITETU
LUI MUNICIPAL DE PARTID BRĂ
ILA : „Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe aceste plaiuri de la pragu
rile bătrînului Danubiu. intr-o depli
nă unitate de cuget și voință cu în
treaga națiune, cinstesc cu nestrămu
tată mîndrie patriotică marile înfăp
tuiri ale ultimului deceniu și jumă
tate — vie și definitivă încrustare, 

• „Cu dumneavoastră în fruntea țării, pășim cu 
nestrămutată încredere spre viitorul mereu mai 
luminos al patriei, pe care îl clădim prin munca 
noastră liberă și rodnică, ridicind România spre

culmile progresului, civilizației și bunăstării".

• „Reînvestirea in inalta funcție de președinte 
al Republicii constituie o garanție a infăptuirii 
sarcinilor de însemnătate istorică ale Congresului 
al XII-lea, ale Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și

înaintare a României spre comunism".

cu litere de aur în memoria acestui 
timp eroic.

Acum cind tara v-a reales in frun
tea ei. cu cea mai nețărmurită bucu
rie și vibrantă mîndrie patriotică, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, Organizația mu
nicipală de partid Brăila, toți locui
torii acestor străvechi meleaguri ale 
țării, asemenea Întregului popor. însu
flețiți de minunatul și strălucitul 
dumneavoastră exemplu de hărnicie, 
cinste și omenie se angajează să în
făptuiască neabătut politica științifi
că. clarvăzătoare a partidului, să' 
realizeze integral și exemplar sarci
nile acestui cincinal — baza trainică 
a împlinirilor viitoare, semnificativ 
prefigurate de istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului".

Redăm din telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL DE PARTID 
HUNEDOARA : „Comuniștii. toți 
oamenii muncii din municipiul 
Hunedoara, alături de întregul 
nostru popor, își exprimă cele mai 
alese sentimente de stimă, satisfacție 
și bucurie pentru reînvestirea dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de către Marea 
Adunare Națională, în funcția su
premă de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Siderurgiștii hunedoreni văd în 
aceasta împlinirea actului de voință 
al întregului nostru popor de a avea 
In frunte pe cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, înflăcărat comunist, 
omul ,de aleasă omenie, care și-a 
identificat viața și activitatea cu 
destinele' patriei noastre socialiste.

Aducindu-vă un fierbinte omagiu 
in aceste momente de înaltă trăire 
patriotică, vă asigurăm. stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că co
muniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul Hunedoara vor acționa 
cu toată hotărîrea pentru realizarea 
integrală a indicatorilor de plan pe 
acest ultim an al actualului cinci
nal, angajîndu-se să dea peste pre
vederile de plan o producție supli
mentară de 22,5 milioane lei la pro
ducția netă. 105 milioane lei la pro
ducția marfă, concretizate în 1 500 
tone fier in minereu marfă, 10 000 
tone cocs, 15 000 tone fontă, 15 000 
tone otel, 12 000 tone laminate și alte 
produse".

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL DE PARTID TlRGU MU
REȘ ȘI CONSILIULUI POPULAR 
MUNICIPAL se arată: „împreună cu 
întregul nostru popor, comuniștii, 
toți oamenii muncii din municipiul 
Tirgu Mureș, români, maghiari și de 
alte naționalități, trăim cu vie emo
ție și profundă bucurie evenimentul 
realegerii dumneavoastră in funcția 
de președinte al Republicii Socialiste 
România, exprimîndu-ne și cu acest 
prilej cele mai' alese sentimente de 
prețuire, de admirație și recunoștin
ță față de strălucita dumneavoastră 
activitate, contopită organic cu cele 
mai vitale interese ale națiunii și 
patriei noastre socialiste.

Ne exprimăm mîndria și legitima 
satisfacție de a vă ști reales la cirma 

țării pe dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, încerca
tul și curajosul conducător, înflăcă- 
ratul patriot și eminentul revoluțio
nar, identificat din fragedă tinerețe 
cu idealurile și năzuințele poporului 
din mijlocul căruia v-ați ridicat.

Privind cu nețărmurită încredere 
viitorul, urmîndu-vă. alături de toti 
comuniștii și oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei. îndemnurile 
și chemările mobilizatoare. însuflețiți 
de grandioasele perspective deschise 
de Programul partidului, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
municipală de partid, toți oamenii 
muncii tîrgmureșeni își vor consacra 
întreaga capacitate și putere creatoa
re înfăptuirii hotăririlor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, că își vor aduce întreaga 
contribuție la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea scumpei noastre patrii spre 
comunism".

„Actul istoric al reînvestirii dum
neavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia a produs în inimile tuturor ce
tățenilor municipiului nostru — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID PITEȘTI 
ȘI CONSILIULUI POPULAR MU
NICIPAL — o deosebită bucurie șl 
satisfacție. împreună cu întregul 
popor, omagiem bogata și rodnica 
dumneavoastră activitate pe care o 

dedicați cu nesecată energie elabo
rării și înfăptuirii politicii științifice 
a partidului, împlinirii celor mai 
scumpe năzuințe ale întregii noastre 
națiuni.

încredințîndu-vă vă cetățenii mu
nicipiului Pitești nul vor uita nicioda
tă că marile transformări pe care le 
cunoaște astăzi localitatea noastră 
sint strîns legate de numele dumnea
voastră, care urmăriți cu consecventă 
dezvoltarea și înflorirea tuturor zone
lor și localităților tării, vă urăm din 
adihcul inimilor noastre ani multi și 
putere de muncă spre binele poporu
lui și al patriei noastre socialiste și 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din mu
nicipiul Pitești că vom milita neabă
tut pentru înfăptuirea Programului 
partidului, că ne vom inzeci efortu
rile pentru realizarea cu succes a sar
cinilor- de plan în acest ultim an al 
cincinalului, pentru traducerea în 
viată a istoricelor documente elabo
rate de cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, care vor 
Înălța națiunea română ne culmile tot 
mai înalte ale progresului, civiliza
ției și bunăstării și vor spori mai 
mult prestigiul României în lume".

„COMITETUL MUNICIPAL DE 
PARTID TG. JIU ȘI CONSILIUL 
POPULAR MUNICIPAL, comuniștii, 
toți locuitorii acestei înfloritoare 
așezări vă adresează cele mai calde 
felicitări și urări de multă sănătate
— se spune în telegramă — cu prir 
lejul reînvestirii dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in suprema func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România și de comandant 
suprem al forțelor armate.

Rod al aplicării cu fermitate a po
liticii înțelepte de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, muni
cipiul Tg. Jiu a cunoscut o dezvol
tare ascendentă in cei 15 ani de 
cind dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă aflați in fruntea partidului și 
statului. Această perioadă de intensă 
construcție a marcât pentru noi. ca 
dealtfel pentru întreaga tară, o ade
vărată etapă istorică, cea mai glo
rioasă și mai densă în împliniri.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că locuitorii acestor meleaguri, avind 
în frunte comuhiștii, strins uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
vor acționa pe mai departe cu înalt 
devotament stimulați de istoricul act 
al realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție a conducerii de stat, 
pentru traducerea neabătută în 
viată a hotăririlor adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului".

„Oamenii muncii din municipiul 
nostru, români, germani și de altă 
naționalitate, au primit cu profundă 
satisfacție, entuziasm și mindrie — 
se arată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID MEDIAȘ
— vestea realegerii dumneavoastră 

de către Marea Adunare Națională 
în funcția supremă de' președinte al 
țării.

în 15 ani de cind sîntețl în fruntea 
partidului și statului ați confirmat 
cu prisosință încrederea poporului, 
obținîndu-se, sub conducerea dum
neavoastră. realizări fără precedent 
in istoria țării, rod al deciziilor jus
te. al calităților dumneavoastră de 
exceptional conducător, care ati știut 
să canalizați imensul fluviu al ener
giei umane a României socialiste 
spre înfăptuirea obiectivelor stabili
te de cel mai înalt forum al comu
niștilor. Atitea împliniri intr-o peri
oadă istorică scurtă ne-au convins pe 
deplin că acest timp ne-a fost favo
rabil nouă, tuturor, și avem certitu
dinea că fiind reales în fruntea tării 
ne vom urma destinul fericit în cli
matul muncii libere, al unei vieți 
prospere, în pace și bună colaborare 
cu toate popoarele".

„Perioada cea mai rodnică din is
toria patriei și poporului nostru, 
inaugurată de Congresul al iX-lea al 
P.C.R. este indisolubil legată de per
sonalitatea. activitatea și gindirea 
dumneavoastră cutezătoare și crea
toare, care întruchipează cele mai 
alese virtuți și idealuri ale poporu
lui român, al cărui reprezentant și 
fiu iubit și stimat sînteți — se arată 
in telegrama adresată de COMITE
TUL ORĂȘENESC CURTEA DE 
ARGEȘ AL P.C.R. Exemplul dum
neavoastră de strălucit patriot și în

flăcărat revoluționar, remarcabil mi
litant al mișcării comuniste mondia
le. promotor neobosit al păcii și 
echității, personalitate de înalt pres
tigiu și autoritate a vieții politice 
contemporane este pentru noi un 
stindard in întreaga noastră muncă’ 
și viată".

în telegrama COMITETULUI O- 
RAȘENESC DE PARTID CÎMPU- 
LUNG MOLDOVENESC se spune : 
„Cu dragoste nețărmurită pentru me
leagurile străbune. înălțate de partid 
la deosebită cinstire în lume, și 
iubind din toată inima pe comunistul 
și omul de omenie care conduce des
tinele noastre de peste un deceniu și 
jumătate, noi, comuniștii, toți oame
nii muncii din Cîmpulung Moldove
nesc, ne îndreptăm gindurile spre 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
și vă transmitem cele mai alese feli
citări cu prilejul realegerii dumnea
voastră in inalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste România.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort și sâ. facem tot ce ne stă în 
putere pentru continua înflorire a 
meleagurilor noastre de legendă".

„Cei peste 13 000 constructori de 
mașini și aparate electrice de la cu
noscuta ÎNTREPRINDERE EIJl- 
TROPUTERE» — CRAIOVA, dăm 
glas, ca un singur om. fericirii și 
sentimentelor de deplină satisfacție 
de care sîntem stăpîniti — se spune 
in telegramă — cu ocazia realegerii 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Gindurile pe care vi le adresăm 
sint izvorîte din înalta stimă și pre
țuire deosebită pe oare vi le purtăm 
dumneavoastră, care ati condus parti
dul și țara de 15 ani încoace spre 
cele mai mărețe înfăptuiri din istoria 
ei și datorită cărora România socia
listă a ciștigat un imens prestigiu 
pe toate meridianele globului. 
Exemplul dumneavoastră de muncă șl 
viată, ridicat la valoare de simbol, 
constituie pentru toți comuniștii, 
pentru întregul colectiv al întreprin
derii noastre, o luminoasă călăuză 
în entuziasta activitate pentru 
transpunerea și aplicarea în viață a 
istoricelor hotăriri ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului".

„Oamenii muncii de la COMBINA
TUL DE PRELUCRARE A LEMNU
LUI DIN SIGHETU MARMAȚIEI, 
alături de întregul nostru popor — 
se arată în telegramă — sărbătorim 
cincisprezece ani de cind dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. vă aflat! 
la cirma partidului si statului nostru. 
Acești ani sint considerați pe drept 
cuvînt cei mai fructuoși din Istoria 
țării noastre, atît pe planul dezvoltă
rii economico-sociale, cit și al elabo
rării a numeroase soluții teoretice și 
practice tuturor problemelor făuririi 
societății socialiste.

Adest suflu Înnoitor, care a cuprins 
viața economico-socială și politică a 
țării, este indisolubil legat de ampla 
activitate pe care o desfășurau în 
fruntea partidului și statului nostru, 
activitate fundamentată pe o remar
cabilă capacitate de a dezvolta în 
mod creator socialismul științific, pe 
un larg orizont de cunoaștere, de 
exetnplară clarviziune și spirit di
namic. revoluționar.

Comuniștii, toți muncitorii combi
natului au primit cu nespusă bucurie 
realegerea dumneavoastră în inalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România de către Marea 
Adunare Națională. Acest eveniment 
vine să confirme încă o dată înalta 
apreciere și încredere pe care poporul 
român o acordă celui mai iubit fiu 
al său, neobositului ctitor al noii ere 
revoluționare care a început acum 
cincisprezece ani".

„Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție .de președinte al Repu
blicii Socialiste Rpmânia de către 
Marea Adunare Națională — se sub
liniază în telegrama COLECTIVULUI 
DE MUNCA AL ÎNTREPRINDERII 
DE ALUMINIU DIN SLATINA — a 
umplut de bucurie inimile tuturor 
oamenilor muncii din unitatea 
noastră. Alături de întreaga țară ne 
exprimăm totala adeziune pentru 
memorabila și istorica hotărire a fo
rului suprem, întregul nostru atașa
ment la politica înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român de înflorire 
a patriei noastre și de înaintare a 
ei spre cele mai înalte culmi ale ci
vilizației și fericirii, spre comu
nism.

Prețuit și stimat pentru înaltele 
dumneavoastră calități de eminent 
conducător al partidului și statului 
nostru, v-ați identificat în întreaga 
dumneavoastră activitate cu năzuin
țele întregului1 nostru popor atît pe 
plan intern, cit și pe arena mon
dială. în aceste zile solemne în care 
întreaga tară freamătă de bucuria 
realegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al tării, oamenii muncii din 
întreprinderea de aluminiu Slatina 
se angajează sâ nu precupețească 
nici un efort pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan la toți in
dicatorii, să traducă în viață sarci
nile reieșite din documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R. pentru 
înfăptuirea prevederilor Programului 
P.C.R. de înfăptuire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
Înaintare a României spre comu
nism".

„în cel cincisprezece ani de istorie 
nouă a partidului și poporului de cind 
conduceți destinele tării, gratie gîn- 
dirii și activității dumneavoastră 
profund novatoare au fost posibile 
mari victorii și realizări pe drumul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism — se arată în 
telegrama comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe PLAT
FORMA SIDERURGICA A MUNI
CIPIULUI TÎRGOVIȘTE.

Ne exprimăm mîndria patriotică 
de a vă avea în fruntea partidului 
Și statului nostru, avind garanția si
gură că toate năzuințele poporului 
nostru spre viitorul luminos al socia
lismului și comunismului se vor 
înfăptui așa cum se prefigurează în 
Programul partidului, în istoricele 
documente ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Noi, comuniștii, toți oamenii muncii 
din această tînără și puternică plat
formă a industriei românești, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de a produce și livra economiei 
naționale oteluri și produse laminate 
de un înalt nivel tehnic și calitativ".

Redăm din telegrama CONSILIU
LUI ZIARIȘTILOR DIN ROMANIA : 
„Cronicari ai celor mai rodnici ani 
din istoria acestui popor, noi, zia
riștii, am simțit la fata locului — in 
uzine, pe șantiere, pe ogoare. în in
stitute de cercetare. în școli și uni
versități, în toate domeniile de acti
vitate — profundele înnoiri revolu
ționare ce s-au înregistrat în acești 
15 ani de cind vă aflați în fruntea 
partidului și. a poporului.

Cronicari ai anilor luminoși în care 
România și-a ciștigat un binemeritat 
prestigiu în familia națiunilor lumii 
— gratie activității dumneavoastră 
neobosite de promotor al idealurilor 
poporului român de pace, prietenie 
și progres în lume, de libertate si 
independentă națională — am trăit, 
totodată, satisfacția de a fi martorii 
sentimentelor de adîncă stimă si 
profundă încredere cu care vă 
întîmpină pe toate meridianele po
poarele dornice a trăi o viată nouă, 

Cu prilejul realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste România de către forul suprem 
al puterii noastre de stat - Marea Adunare Națională - au transmis, 
de asemenea, telegrame de felicitări, mesaje, scrisori numeroase orga
nizații de partid, de masă și obștești, ministere și alte instituții cen
trale, colective de muncă din întreprinderi industriale și unități agricole 
de stat și cooperatiste, din institute de cercetare și proiectare, din 
instituții științifice, de invățămînt, cultură și artă, din unități militare, 
un impresionant număr de comuniști, de personalități ale vieții politice, 
economice, sociale, cultural-științifice, de oameni ai muncii, bărbați și 
femei, de toate virstele și profesiile. In telegrame se exprimă cu bucurie 
și mîndrie patriotică deplina satisfacție față de votul unanim și entu
ziast dat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului 
român, de către întreaga noastră națiune, milioanele de cetățeni ai 
României socialiste - români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți - dind astfel glas sentimentelor lor de fierbinte dragoste, incre- 
dere și recunoștință nețărmurită față de eminentul revoluționar și înflă
cărat patriot care, de-a lungul întregii sale vieți, a dovedit că nu cu
noaște nimic mai presus decit interesele celor ce muncesc, idealul fău
ririi unei Românii libere, demne și înfloritoare, slujirea mărețelor țeluri 
ale socialismului și comunismului, independenței, prosperității ți dem
nității poporului român.

O dată mai mult, s-a dat expresie uriașului entuziasm cu care țara 
întreagă a intimpinat reinnoirea mandatului prezidențial, eveniment cu 
profunde semnificații in istoria patriei noastre, care, in mod fericit, a 
coincis cu împlinirea unui deceniu și jumătate de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales in fruntea partidului, timp in care a cirmuit, cu 
sirguință și fermitate comunistă, intr-un spirit profund novator și revo
luționar, destinele poporului in procesul complex al dezvoltării econo
mico-sociale, de edificare a unei politici de pace și colaborare inter
națională a României.

Poporul intreg și-a exprimat, totodată, încrederea de nezdruncinat 
că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de 
președinte al Republicii reprezintă garanția insăși că istoricele hotăriri 
adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R. pentru înflorirea multilate
rală a țării, pentru ridicarea ei pe trepte tot mai inalte de civilizație 
vor fi transpuse in viață, că România va inainta neabătut pe calea 
socialismului ți comunismului.

mai dreaptă și mal bună, tn care să 
troneze colaborarea prietenească in
tre națiuni, echitatea, noua ordine 
politică și economică.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. 
urmînd luminoasa pildă a cuvîntului 
si faptei dumneavoastră dedicate oa
menilor acestui pămînt. noi. ziariștii 
din Republica Socialistă România, 
alături de întregul popor, vom fi' la 
înălțimea încrederii și răspunderii cu 
care partidul, dumneavoastră personal 
ne-ati învestit și că vom da scrisului 
nostru vigoarea crezului comunist, a 
fantei revoluționare, actionînd cu fer
mitatea și pasiunea caracteristică 
ostașilor partidului pe tărîmul presei 
pentru ca poporul român, sub condu
cerea dumneavoastră — cel mai de 
seamă fiu al patriei, luptător neobo
sit pentru continua înălțare a Româ
niei socialiste, pentru o lume a păcii, 
a progresului și a colaborării interna
ționale — să pășească tot mai cute

zător spre înaltele culmi ale comu
nismului".

Cităm din telegrama COMITETU
LUI ORGANIZATORIC AL VETE
RANILOR DIN RĂZBOIUL ANTI
FASCIST : „Acest măreț act politic 
materializează opțiunea întregului 
popor de a vă avea. în continuare. în 
frunte pe dumneavoastră. Cel mal 
iubit fiu al său, eminent conducător 
de partid șl de stat, fondatorul pre
zentului nostru luminos, al politicii 
cutezătoare de propășire neîntrerup
tă a patriei pe calea civilizației so
cialiste. luptător neobosit pentru creș
terea prestigiului României pe plan 
mondial, pentru făurirea unei lumi 
mai bune si mai drepte, pentru în
țelegere și pace intre toate popoarele.

înțeleaptă hotărire a Marii Adu
nări Naționale de a vă reîncredinta 
sceptrul de președinte al tării dă glas 
dragostei fierbinți și încrederii nemăr
ginite pe care toti fiii tării vi le 
poartă pentru meritele inegalabile pe 
care le-ati dobîndit în cei aproape 
cincizeci de ani de prodigioasă acti
vitate revoluționară, pentru succesele 
fără precedent pe care bravul nostru 
popor — avîndu-vă magistral condu
cător și înflăcărat stegar al năzuin
țelor sale vitale — le-a obținut în 
toate domeniile în ultimii cincispre
zece ani- — cea mai luminoasă și 
mai fecundă epocă din istoria sa".'

„CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
DEPARTAMENTULUI CULTELOR, 
toți lucrătorii din instituție, împreu
nă cu întreaga suflare românească 
— se arată în telegramă — trăiesc 
cu profundă emoție și mîndrie pa
triotică actul realegerii dumnea
voastră, într-o deplină șl • entuziastă 
unanimitate, de către Marea Aduna
re Națională, in funcția supremă de 
președinte ăl Republicii Socialiste 
România.

Realegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii exprimă dra
gostea nețărmurită, sentimentele de 
profundă stimă și respect pe care le 
nutresc partidul și poporul nostru 
față de contribuția esențială pe care 
o aduceți la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a țării 
noastre.

în aceste momente solemne pentru 
poporul nostru, vă asigurăm că ne 
vom strădui să fim demni de minu
natul exemplu pe care ni-1 dați, ne 
vom perfecționa continuu activitatea 
și ne vom face pe deplin datoria la 
locul nostru de muncă".

Cu prilejul realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în inalta funcție 
de președinte al Republicii Socia
liste România au trimis telegrame 
de felicitare: Patriarhia Bisericii Or
todoxe Române, Mitropolia Moldo
vei și Sucevei, Arhiepiscopia Sibiu
lui. Arhiepiscopi^ Craiovei și Mi
tropolia. Olteniei. Arhiepiscopia Ti
mișoarei și Caransebeșului. Arhie
piscopia Tomisului și Dunării de 
Jos, Episcopia Rîmnicului și Argeșu
lui, Episcopia Alba Iulia. Arhiepis
copia romano-catolică București, 
Cultul Creștin după Evanghelie. E- 
parhia Armeană, Cultul Penticostal.

în telegrame se exprimă adinca 
recunoștință a slujitorilor cultelor 
pentru tot ceea ce se înfăptuiește în 
patria noastră, hotărîrea de a de
pune eforturi sporite pentru a 
sprijini realizarea aspirațiilor șl 
idealurilor poporului român, mărețul 
plan de dezvoltări» multilaterală a 
țării, activitatea desfășurată pentru 
înălțarea României socialiste pe noi 
culmi de cultură și progres, ridica
rea necontenită a bunăstării si fe
ricirii oamenilor muncii, noi împliniri 
In înfăptuirea politicii de pace și 
colaborare internațională a tării 
noastre.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Diolog de lucru pe terenurile C.A.P. Progresul La ferma Valea Roșie, șpecializatâ în cultura mazăril

(Urmare din pag. I)
indicațiilor date organelor locale de 
partid și de stat de către secretarul 
general al partidului, s-a imprimat 
un caracter mai accelerat lucrărilor 
agricole, o concentrare mai mare de 
forte, o prezență mai mare în cimp 
a cadrelor de conducere, a specialiș
tilor. Nu peste tot se acționează însă 
la nivelul dotărilor și posibilităților, 
nu peste tot lucrările se desfășoară la 
nivelul exigențelor și regulilor stabi
lite.

Primul popas se face la hotarul 
dintre terenurile agricole ale C.A.P. 
Puieni și C.A.P. Pietrele, comuna 
Prundu. Brigada de tractoriști, in 
mi.ilocul cărora se află și inginerul 
șef Virgil Popescu, raportează secre
tarului general al partidului că pe 
ogoarele C.A.P. Puieni se lucrează 
intens la insămintări. concomitent cu 
pregătirea terenurilor pentru această 
operațiune. Au fost insămințate pină 
acum zeci de hectare cu sfeclă de za
hăr, sfeclă furajeră, lucerna. Ince- 
pind de luni, precizează inginerul șef, 
vom începe semănatul porumbului.

Inspectindu-se modul in care au 
fost făcute arăturile, se Constată că nu 
pestei tot s-a respectat adincimea cu
venită, că au rămas pe cimp coceni 
de porumb nestrinși, ceea ce îngreu
nează ritmul lucrărilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu recomandă să se 
respecte normele de lucru, și în pri
mul rind densitatea, să se urgenteze 
lucrările pentru a se termina cit mai 
rapid însămințările.

Se inspectează și terenurile înve
cinate,. ale C.A.P. Pietrele, cultivate 
cu grîu. Cimpul arată frumos, dove
dind că insămînțările din toamna 
anului trecut s-au făcut în bune con
diții, estimindu-se o 'recoltă de 
peste 5 000 kg la ha. mult superioară 
celei de anul trecut. Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu cere să se ia toate măsu
rile pentru a se asigura recolte bune 
și la celelalte culturi.

Elicopterul survolează în continua
re mănoasele cimpii din sudul ju
dețului Ilfov, oprindu-se pe unul 
din terenurile C.A.P. Căscioarele (co
muna Chirnogi). Și aici lucrările 
pregătitoare, pentru însămințarea 
unei mari suprafețe cu floarea-soa- 
relui sînt în toi. Arăturile s-au efec

tuat bine, adînci, deși șl aid se con
stată cantități de coceni nestrinși.

— Cînd începeți însămințările ? — 
întreabă tovarășul Nicolae Ceaușeșcu.

— începînd chiar de miine. răs
punde inginerul Ion Mardare.

Secretarul general al partidului se 
interesează de mersul lucrărilor pre
gătitoare pentru celelalte culturi, in 
special pentru fasole, cerind să se ia 
măsuri și pentru trecerea cit mai 
grabnică la această operațiune.

Următorul popas, la ferma Valea 
Roșie (comuna Ulmeni). specializată 
in cultivarea mazării, îi surprinde 
pe mecanizatorii și lucrătorii acestei 
unități în timpul însămînțării unei 
tarlale cu mazăre. Urmărind cum se 
desfășoară însămințarea mazării, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu recoman
dă ca semănătorile să fie reglate 
pentru ca sămința să pătrundă mai 
adine in sol. ,

. Vizita de lucru continuă apoi in 
județul Ialomița, pe terenurile C.A.P. 
Nicolae Bălcescu. Aici, lucrătorii și 
mecanizatorii raportează secretarului 
general al partidului că lucrările sînt 
concentrate în acest sector pentru 
pregătirea insămințării sfeclei de 
zahăr și că ele se desfășoară bine.

Informind că simbâtă vor începe 
însămințările. mecanizatorii asigură, 
totodată, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu că anul acesta se estimea
ză o recoltă de 60 tone la hectar, față 
de 47 tone, anul trecut.

Pe terenurile C.A.P. Potcoava (co
muna Independența), următorul o- 
biectiv vizitat, se constată că o parte 
din pămînt este incă nearat, că și aici 
cantități mari de coceni de porumb 
nu au fost strînși la timp, ceea ce 
reclamă operațiuni suplimentare de 
sfărimare a cocenilor.

Adresîndu-se gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu le atrage atenția 
că sînt întîrziați cu lucrările, că tre
buie să acționeze rapid pentru a trece 
cu toate forțele la însămințări.

— Am și luat măsuri pentru a grăbi 
ritmul lucrărilor, declară Aurel La- 
zăr,- unul din mecanizatorii mai 
vîrstnici. Am stabilit să lucrăm ziua 
și noaptea pentru a termina cit mai 
rapid.

Și la C.A.P. Progresul, ultimul 
obiectiv al vizitei de lucru, se con
stată intirzieri, unele suprafețe nefi- 
ind încă arate. Alte terenuri, pe care 

s-a lucrat intens, sînt gata pentru 
însămințări. Șeful de fermă Marin 
Sin il asigură pe secretarul general 
al partidului că, începînd chiar de 
vineri, vor fi insămințate 80 ha cu 
floârea-soarelui.

Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
cere să se ia măsuri pentru a se 
grăbi ritmul lucrărilor la toate cul
turile, să se asigure, totodată, lucrări 
de calitate.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a recomandat mi
nistrului de resort, organelor jude
țene și locale de partid să ia toate 
măsurile necesare pentru mai buna 
organizare a muncii, pentru depăși
rea cit mai grabnică a răminerilor in 
urmă, pentru desfășurarea în ritm ac
celerat și in bune condiții a campa
niei de însămințări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a cerut, in acest 
sens, să fie folosite din plin, la în
treaga capacitate, tractoarele și ma
șinile agricole, să se constituie schim
buri permanente de noapte, să fie 
mobilizați toți muncitorii, specialiștii, 
cadrele de conducere din fiecare uni
tate, toți cetățenii comunelor, in frun
te cu primarii, inclusiv elevii școli
lor. să fie suspendate unele activități 
pe raza fiecărei comune' pină la În
cheierea campaniei de primăvară — 
campanie hotăritoare pentru asigu
rarea unor recolte bogate în acest an,.

Vizita de lucra a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu a constituit un 
nou moment important al dialogului 
permanent pe care secretarul general 
al partidului îl poartă cu lucrătorii 
din agricultură — țărani cooperatori, 
mecanizatori, cadre de conducere, 
specialiști — menit să dea un nou și 
puternic impuls desfășurării in ritm 
susținut și cu rezultate din cele mai 
bune lucrărilor din campania agri
colă a acestui an. Sentimentele de 
bucurie, de dragoste și prețuire cu 
care oamenii ogoarelor l*au  intimpi- 
nat in această zi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, angajamentele exprimate 
cu acest prilej reprezintă o nouă și 
elocventă dovadă a hotăririi și voin
ței lor de a face totul pentru obți
nerea unor producții ridicate, pentru 
ca agricultura României socialiste 
să-și’ aducă o contribuție tot mai 
mare la sporirea avuției naționale, la 
creșterea bunăstării materiale a în
tregului nostru popor. La C.A.P.-Potcoova, condiții cit mai bune pentru transportul mecanizatorilor

în Valea Jiului a avut loc recent 
un schimb de experiență pe tema 
„Cunoașterea și generalizarea iniția
tivelor muncitorești înaintate, pentru 
creșterea eficientei economico-edu- 
cative a acestora", organizată de sec
ția de propagandă a C.C. al P.C.R.. 
cu sprijinul Comitetului județean 
Hunedoara al P’C.R. La consfătuire 
au participat activiști de partid, ai 
organizațiilor de tineret și sindicate
lor, mineri, șefi de brigăzi, cadre cu 
munci de răspundere din întreprin- 
’deri miniere, din alte unităti econo
mice din județele Caras-Severin. 
tiîhiș, Gorj. Mehedinți și Hunedoara. 
Participanții lâ schimbul de expe
riență au vizionat expoziția de la 
Caăa de cultură din Petroșani intitu
lată „Propaganda vizuală in sprijinul 
aplicării și generalizării inițiativelor 
muncitorești in producție" ; apoi au 
vizitat întreprinderile miniere Lupeni 
și Petrila, unde, după ce au luat cu
noștință despre activitatea politico- 
educativă ce se desfășoară în spriji
nul realizării sarcinilor de plan, au 
procedat la un larg schimb de expe
riență șl opinii privind aplicarea 
celor mai valoroase inițiative munci
torești, eficienta lor economică și 
educativă.

La minele -Lupeni și Petrila s-a 
pus un accent deosebit pe extinderea 
experienței pozitive in aplicarea ini
țiativelor „Brigada înaltei producti
vități", „Brigada de producție și 
educație", „Să muncim și să trăim în 
chip comunist". Pornind de la pro
blemele noi, complexe de mecanizare 
a activității in subteran, la mina 
Lupeni a izvorît de curind o nouă 
inițiativă, lansată de comunistul Con
stantin Lupulescu, șef de brigadă la 
sectorul IV. intitulată : „Să prelungim 
cu un ciclu durata de funcționare a 
complexului mecanizat", care a și fost 
îmbrățișată de doi ortaci de ai săi. 
șefii de brigăzi Teodor Boncalo și 
loan Kacso.

Cei prezenți la schimbul de expe
riență au manifestat un deosebit in
teres față de această nouă inițiativă 
a minerilor din Lupeni. O serie de 
detalii privitoare la organizarea aces
tei inițiative au solicitat mai ales re
prezentanții minerilor din Gorj. unde 
aceasta se poate aplica cu succes.

— Noua inițiativă a apărut ca o ne
cesitate impusă de cerințele econo
miei naționale de a spori neîncetat 
producția de cărbune, care în Valea 
Jiului va trebui să ajungă la sfîrșitul 
anului 1985 la 15—16 milioane tone — 
spunea șeful de brigadă C. Lupulescu. 
Colectivul minei Lupeni a acumulat 

o bună experiență în folosirea com
plexelor mecanizate, în adaptarea lor 
la condițiile de zăcămînt. Printr-un 
studiu perseverent, organizat în ca
drul cursurilor de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale și de polica
lificare, prin specializarea minerilor 
pe operații de lucru, am ajuns să cu
noaștem bine complexele mecani
zate, utilaje de mare tehnicitate și 
productivitate. Aceste complexe reduc

foarte mult efortul nostru fizic și cu 
ele extragem zilnic 800 tone de căr
bune. Pe această bază, realizăm cîști- 
guri bune. De aceea le și întreținem 
și îngrijim cu toată atentia. După doi 
ani de exploatare neîntreruptă, noi. 
cei din sectorul IV. care am „tăiat" 
în acest răstimp aproape 500 000 tone 
de cărbune numai prin sisteme me
canizate. ne găsim în situația să fa
cem o afirmație pe cit de curajoasă, 
pe atit de firească : complexele mai 
pot lucra un ciclu fără reparații ca
pitale ! Ce înseamnă pentru mina 
noastră acest lucru ? Obținerea unor 
economii de milioane și milioane 
de lei 1

— Eu am răspuns imediat acestei 

inițiative — a intervenit Teodor Bon
calo. într-adevăr. printr-o întreținere 
și exploatare rațională, durata de fo
losire a complexelor mecanizate 
poate fi dublată. în prezent obținem 
zilnic. în sectorul IV al minei Lu
peni. cu complexele mecanizate, o 
productivitate cu 4 tone de cărbune 
mai mare față de. prevederi. Numai 
în răstimpul care a trecut din acest 
an am realizat cu brigada mea. su

plimentar. 10 500 tone cărbune cocsi- 
ficabil.

-- Pentru a obține asemenea rezul
tate, știm că trebuie să existe o or
dine și disciplină exemplară — a in
tervenit tovarășul Florică Tudor, din 
Gorj.

— Da, sigur, așa e ! ’— a răspuns 
tovarășul C. Lupulescu. La noi in 
brigadă, la Boncalo. Sălăgean. Tofană 
sau Kacso. întreaga activitate poar
tă amprenta ordinii și a disciplinei, 
se respectă întocmai programul si 
tehnologia de lucru. Anul trecut nu 
am înregistrat in brigada noastră nici 
o absentă nemotivată, nici un acci
dent de muncă.

— Cum ați reușit să obțineți omo

genizarea formației de lucru, elimi
narea nemotivatelor, rezultatele de 
vîrf la care v-ați referit ? — a în
trebat tovarășul Dumitru Armegoiu. 
de la Conpbinatul minier Gorj.

— Printr-o susținută muncă poli- 
tico-educativă de la om la om. Cînd 
cineva lipsea nemotivat. îl chemam 
în fata ortacilor, luam carnețelul și 
calculam cu creionul cît pierde el pe 
zi, familia lui. cît pierde brigada prin 

Valoroase inițiative 
minerești 

pentru sporirea 
producției de cărbune
însemnări pe marginea unui util schimb de experiență 

organizat In Valea Jiului

lipsa lui de Ia lucru. Apoi îl luau în 
primire propriii iui ortaci. Unii s-au 
dat de la Început pe brazdă, alții au 
plecat, dar au revenit. De ce ? Acolo 
unde se muncește bine se cîștigă 
bine. Credeți-mă, e foarte convingă
tor cind îi explici omului cu fapte 
concrete, susținute de cifre. Și rezul
tate ca ale noastre obțin și celelalte 
sectoare. Productivități de 4 si chiar 
5 tone în plus pe post și zi se obțin 
constant, de la începutul anului 1979. 
Așa a reușit colectivul nostru să ex
tragă anul trecut 60 000 tone cărbune 
cocsificabil suplimentar, așa am rea
lizat pină acum in acest an peste 
15 000 tone în plus față de prevederile 
planului.

— Și noi procedăm asa — a inter
venit șeful de brigadă Ion Cojocariu, 
de la mina Lonea. De cînd am îm
brățișat inițiativa „Brigada de pro
ducție și educație socialistă", aproape 
că nu am mai avut absente nemoti
vate. Anul trecut, din 10 000 de 
posturi în cărbune, nu s-au «înregis
trat nici două absente la 1 000 de 
posturi.

— Cînd stați de vorbă cu oamenii.

în timpul șutului ? — a întrebat Con
stantin Lăzureanu, din județul 
Timiș.

— Nu, atunci nu avem timp de 
vorbe. Discuțiile au loc înaintea in
trării în schimb, dar-' cel mai des la 
ieșirea din șut — a precizat maistrul 
Petre Constantin, de la mina Lupeni. 
Discutăm, mai ales, despre perfecțio
narea organizării muncii, despre par
ticiparea la unele acțiuni organizate 
de conducerea sectorului.

Dialogul viu a continuat. Cel din 
Gorj s-au interesat îndeaproape de 
modul in care minerii din Lupeni 
întrețin Utilajele, cînd efectuează' re
viziile curente. Ei au aflat că de fie
care dată graficele de revizii șl re- 

narații se respectă cu cea mai mare 
strictete. Reviziile, unele reparații 
mici se efectuează numai duminica. 
De mare folos este organizarea unor 
ateliere de reparații chiar in subte
ran. Acum, complexul de mecanizare 
nu se mai scoate afară, ci se repară 
în mină. Prin această măsură s-a 
scurtat timpul de staționare a com
plexului cu 50—60 de zile (ceea ce 
înseamnă 30 000 tone cărbune), s-au 
redus cheltuielile de reparații, au 
fost eliminate unele transporturi 
grele, voluminoase si au fost ușurate 
condițiile de lucru ale electromecani- 

.cilor care efectuează reparațiile.
Participantii la schimbul de expe

riență au discutat deschis, in spirit 
critic și autocritic, și despre unele ne- 
impliniri din activitatea minelor de la 
Lupeni și Petrila. ca și a altor unități 
miniere din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Maistrul Petre Constantin a 
arătat că. deși realizările sînt bune, 
la mina Lupeni se poate face și mai 
mult, în privința reconditionării pie-, 
selor de schimb, a reducerii consu
mului de energie electrică si com
bustibili. Șeful de brigadă Hie Chi
ron. de la -mina Vulcăn. remarca ne
cesitatea eliminării de către toate 
formațiile de lucru a absentelor n 
motivate și respectării întocmai a 
o’-dinii și a disciplinei tehnologice. 
Si își întemeia observația ne faptul 
că unii mineri sau electromecanici 
nu respectă regulile tehnice, se abat 
de la disciplina tehnologică, din care 
cauză mai apar stagnări neprevăzute 
în funcționarea anumitor utilaje, cu 
consecințe directe asupra producției 
de cărbune.

Numeroși participant! la schimbul 
de experiență au propus să fie ex
tinse inițiativele si metodele înain
tate de muncă prezentate, să fie pre
luate experiențele valoroase acumu
late intr-o mină sau alta. De aseme
nea. s-a relevat că ar fi fost de dorit 
ca din celelalte ludete să fl parti
cipat un număr mai mare de mineri, 
șefi de formații de lucru, care ar fi 
putut face un schimb concret si 
direct de opinii cu minerii din Valea 
Jiului, despre inițiativele muncito
rești în producție, despre modul / în 
care le aplică și eficienta lor.

Chiar cu această rezervă, schimbul 
de experiență a fost util si. cu si
guranță. va contribui la declanșarea 
a noi inițiative, a noi acțiuni poli
tico-educative, menite să stimuleze 
pe mineri în eforturile lor de a da 
patriei mai mult cărbune..

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

Ieri, pe șantierul 

barajului de la Bolboci 

A fost străpuns 
primul tronson 

al galeriei 
de aducțiune a apei

Ieri, constructorii de la 
Grupul de șantiere pentru con
strucții hidroenergetice Moldo- 
va-Siret. șantierul Bolboci, cei 
care construiesc în nordul 
Dîmboviței, în masivul Bucegi. 
un baraj de acumulare a apei si 
o hidrocentrală, au încheiat o 
primă etapă în activitatea lor. 
marcată de evenimentul stră
pungerii primului tronson al 
galeriei de aducțiune principală 
a apei. Ieri la amiază, cînd cele 
două brigăzi de muncitori, con
duse de Dumitru Tănase și 
Dumitru Ioniță, s-au întîlnlt în 
inima muntelui, șeful șantieru
lui. inginerul Costică Necula, 
ne-a spus :

— Acest tronson, lung de 
1 600 metri, săpat în munte, con
stituie prima parte a galeriei de 
aducțiune a apei de la acumu
larea Bolboci la noua hidrocen
trală aflată în construcție. în 
perioada, următoare, "ne concen
trăm forțele la ridicarea bara
jului. care va acumula o canti
tate de 20 milioane mc apă, adu- 
nind toate pîraiele din platoul 
Bucegilor. inclusiv afluenți ai 
rîului Prahova, prin două cap
tări secundare. Acționăm, tot
odată. pentru intensificarea rit
mului de lucru la construcția 
hidrocentralei. Prin amplasarea 
acesteia la altitudinea de 1400 
metri, pe lingă importanta ener
getică, trebuie subliniat faptuJ 
că ea va îmbunătăți debitul 
rîului Ialomița, ceea ce va asi
gura apa necesară pentru uzina 
electrică Doicești și platforma 
Industrială a municipiului Tir- 
goviște. (Gh. Manea)
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Mesaje de felicițărj de pește hotare adresate
președintelui Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte si drag prieten,
Sintem deosebit de fericiți să vă adresăm. Sn numele poporului 

beninez. al Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, al Consiliului Executiv Național, precum și al meu per
sonal. viile și militantele noastre felicitări cu ocazia realegerii dum
neavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Sintem convinși că aoeastă încredere ce v-a fost din nou acordată 
de viteazul popor român vă va permite să continuați cu tenacitatea 
care v-a caracterizat totdeauna activitatea dumneavoastră nobilă 
pentru pace, dreptate și progres in lume.

Asigurindu-vă de dorința noastră neabătută de a dezvolta legă
turile de prietenie existente între popoarele, partidele și statele 
noastre, vă rugăm să primiți, domnule președinte și drag prieten, 
sincerele noastre urări de fericire personală, de bunăstare și prospe
ritate" pentru poporul prieten român.

Cu cea mai înaltă considerație.
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, 

Președintele Republicii Populare Benin, 
Șef al statului,

Președinte al Consiliului Executiv Național

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
Excelentă,
In numele guvernului si poporului Republicii Sierra Leone, ca și 

al meu personal, vă felicit pentru realegerea dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socialiste România.

Dorindu-vă îndeplinirea cu succes a noului dumneavoastră man
dat. îmi exprim via speranță că legăturile de prietenie, care există 
atit de fericit între cele două târî ale noastre, se vor întări și mai 
mult in viitor.

Cu cea mai înaltă considerație.
Dr. SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă. .
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de 

președinte al Republicii Socialiste România, am onoarea și 
bucuria de a vă adresa, in numele poporului burundez. al partidu
lui său UPRONA, în numele guvernului și în numele meu personal, 
cele mai calde și vii felicitări.

Realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România este o probă elocventă a remarcabilelor dumneavoastră 
calități de om de stat.

Succesele pe care deja le-ați obținut în transformarea Republicii 
Socialiste România în tară multilateral dezvoltată au constituit. în 
mod consecvent, baza încrederii depline pe care poporul român v-a 
demonstrat-o încă o dată. Politica dumneavoastră de prietenie, de 
colaborare si de înțelegere mutuală a fost întotdeauna rezultatul 
unității perfecte între politica internă și externă a partidului și tării 
dumneavoastră.

Vă dorim noi succese în misiunea care v-a fost reîncredintată de 
a conduce poporul român spre fericire și prosperitate. Ne felicităm 
pentru bunele relații care există între țările noastre și pe care le 
vom dezvolta, în continuare, in interesul popoarelor noastre.

Vă transmitem. Excelenta Voastră, cele mai bune urări de sănă
tate. de fericire si prosperitate.

Cu înaltă considerație.
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Partidului UPRONA 
și președintele Republicii Burundi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe.
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România, este o mare plăcere pentru mine să vă adresez 
cele mai călduroase felicitări și să vă urez multă sănătate si mult 
succes în eforturile dumneavoastră susținute pentru dezvoltarea și 
progresul continuu al construcției socialismului in România, precum 
și în lupta dumneavoastră pentru pace si destindere internațională.

NICOLAS CHAOUI
Președintele'

Partidului Comunist Libanez

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți cele mai calde felicitări din partea mea și a 

colegilor" mei cu prilejul realegerii Excelenței Voastre ca pre
ședinte al României.

Vom continua cooperarea noastră strinsă cu guvernul dumnea
voastră pentru binele poporului roman.

BRADFORD MORSE
Director general al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte 

al României prietene, imi este plăcut a vă adresa, in numele meu 
personal, cit și al militantilor Partidului Istiqlal. sincerele noastre 
felicitări. Salutăm in persoana dumneavoastră prietenul sincer și 
militantul care acționează neobosit pentru instaurarea păcii și de
mocrației, in lume.

Legăturile strînse care există intre' partidele și popoarele noas
tre nu pot decit să ne facă să privim viitorul cu speranță și 
optimism.

Primiți, vă rog, urări de sănătate pentru dumneavoastră, de 
prosperitate și progres poporului roman in opera de dezvoltare a 
țării sale, în contribuția sa la pace și cooperare internațională.

M'HAMED BOUCETTA
Secretar general 

al Partidului Istiqlal

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea și este o mare plăcere pentru mine să vă transmit, 
!n numele corpului diplomatic acreditat in Republica Socialistă 
România și al meu personal, felicitări cu ocazia realegerii dum
neavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România. Am urmărit foarte îndeaproape politica dumneavoastră 
externă, poziția adoptată de țara dumneavoastră în toate forurile 
internaționale pentru o pace globală, iar eforturile dumneavoastră 
neobosite în această direcție continuă să cîștige respect și afecțiune 
pentru dumneavoastră din partea tuturor popoarelor iubitoare de 
pace din această lume.

Colegii mei și eu personal vă dorim In mod călduros dumnea
voastră, unul dintre conducătorii naționali devotați păcii, demnității 
umane și libertății tuturor popoarelor asuprite, sănătate deplină, 
succese continue și viață îndelungată.

Vă rugăm să primiți, domnule președinte, reînnoirea asigurării 
•timei noastre celei mai înalte.

JOSEPH GRAHAM
Ambasadorul Liberiei, 
Decanul în exercițiu 

al corpului diplomatic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte.
Fericit să aflu vestea privind realegerea dumneavoastră în ma

gistratura supremă a Republicii Socialiste România, țin să vă adre
sez. în numele poporului și guvernului Kampuchiei Democrate și al 
meu personal, cele mai călduroase felicitări.

Vă adresez, de asemenea, cele mai bune urări de sănătate, viață 
lungă și de noi succese în îndeplinirea nobilei dumneavoastră 
misiuni.

Fără îndoială că, sub eminenta dumneavoastră conducere. Repu
blica Socialistă România prietenă va înregistra noi și strălucitoare 
victorii în dezvoltarea sa multilaterală.

Fie ca legăturile tradiționale de prietenie între cele două po
poare și țări ale noastre să continue să se dezvolte și să se întă
rească și în viitor.

Vă rog să acceptat!, stimate tovarășe președinte, asigurarea înal
tei și respectuoasei mele considerațiuni. j

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat, 

Prim-ministru al Kampuchiei Democrate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut ca. în numele poporului saotomez. al 

Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe și al meu personal, 
să vă adresez cele mai vii felicitări pentru realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Dind expresie hotărîrii depline a poporului saotomez, a partidu
lui și guvernului său de a aprofunda tot mai mult relațiile de 
prietenie și cooperare între țările noastre, vă transmit sincere și 
fierbinți urări de noi succese în îndeplinirea importantelor dumnea
voastră funcții.

Cu înaltă și frățească considerație,
MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare 

din Sao Tome și Principe;
Președintele Republicii Democratice . 

Sao Tome și Principe (

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul din Sri Lanka ni se alătură în a vă transmite felici

tările noastre si cele mai bune urări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Dorim să întărim pe mai departe relațiile prietenești dintre tarile 
noastre în timpul noului dumneavoastră mandat.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele ,

Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele guvernului și poporului Australiei, doresc să vă trans

mit felicitări și cele mai bune urări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit cele mai vii felicitări cu prilejul realegerii dumnea
voastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Vă adresez sincere urări de viață lungă. în fruntea poporului ro
mân si a Partidului Comunist Român.

UMBERTO BARULLI
Secretar general 

al P.C. din San Marino

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
In numele tuturor militanților și membrilor Uniunii Socialiste a 

Forțelor Populare, permiteți-mi să vă adresez cele mai calde feli
citări cu prilejul realegerii dumneavoastră de către Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste România în funcția de președinte 
al Republicii.

Reînnoirea încrederii depline pe care v-o nutresc poporul român 
și organele alese constituie un omagiu adus activității dumneavoas
tră neobosite. înțelepte și clarvăzătoare, desfășurată pe plan intern 
și pe plan international.

Uniunea Socialistă a Forțelor Populare consideră drept o onoare 
în a vă aduce un omagiu pentru eforturile neobosite pe care, le 
depuneți pe planul relațiilor cu toate popoarele și guvernele, in ve
derea dezvoltării cooperării, salvgardării păcii și edificării unei noi 
ordini internațiohale, bazată pe dreptate și respectarea drepturilor 
popoarelor de a dispune de resursele lor naționale.

Noi vă dorim, domnule președinte. încă o dată, succese și rezul
tate pozitive m îndeplinirea înaltelor dumneavoastră funcții și vă 
rugăm să primiți expresia marii noastre considerații și a stimei 
noastre celei mai sincere.

ABDERRAHIM BOUABID
Prim-secretar al Uniunii Socialiste 

a Forțelor Populare din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al României prietene, vă exprim felicitări călduroase și cele 
mai bune urări de succes în opera pe care o realizați pentru pro
gresul poporului român, al colaborării fructuoase româno-elene. al 

* păcii și securității în Balcani, în Europa si în întreaga lume.

IOANNIS PESMAZOGLU
Președintele

Partidului Socialismului Democratic din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România, în numele personalului national și International 
și al meu. vă adresez în mod respectuos cele mai sincere felicitări, 
urări de sănătate și de noi succese în îndeplinirea înaltei dumnea
voastră misiuni de conducere a tării, pentru fericirea întregului 
popor.

Cea mai înaltă considerație,
FERDINAND RATH

Director,
Centrul Demografic O.N.U. — România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

Vă adresez felicitări pentru realegerea dumneavoastră.

HENK WALTMANS
Secretarul grupului parlamentar 
al Partidului Radical din Olanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România, vă transmit felicitările mele și cele mai bune 
urări pentru dumneavoastră și poporul român.

ELIZABETH R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă.
In numele guvernului «1 poporului din Bangladesh, precum și al 

meu personal, doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a vă 
transmite cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoas
tră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Ne exprimăm convingerea că poporul prieten român va continua 
să beneficieze de înteleapta conducere a Excelentei Voastre în reali
zarea păcii, progresului și prosperității. \

Sintem siguri că relațiile bune și prietenești existente între ță
rile noastre se vor consolida și dezvolta pe mal departe In timpul 
noii dumneavoastră Învestituri.

Guvernul și poporul bangladesh mi se alătură în a vă transmite 
urări de sănătate, fericire, viață lungă si succese viitoare tn‘înalta 
dumneavoastră funcție, iar poporului român prieten, progres și 
prosperitate.

Vă rog să acceptați. Excelență, asigurarea celei mal înalte consi
derațiuni, precum si calde salutări personale.

ZIAUR RAHMAN
Președintele 

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți. Excelență, felicitările mele împreună cu cele 

mai sincere urări pentru recenta dumneavoastră realegere încunu
nată de succes în funcția de președinte al României.

îmi exprim convingerea că sub înteleapta dumneavoastră con
ducere România va continua să înregistreze noi realizări ne calea 
progresului și a prosperității.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Scumpe tovarășe.
Am aflat cu mare satisfacție despre realegerea dumneavoastră 

de către Marea Adunare Națională în funcția de președinte al Re
publicii .Socialiste România.

Vă prezentăm, cp acest prilej, cele mai calde și sincere feli
citări.

încrederea pe care reprezentanții aleși ai poporului român o au 
în dumneavoastră este binemeritată ; ea se întemeiază, m fapt, 
pe rolul eminent pe care-1 aveți in fruntea statului român și a 
Partidului Comunist Român, pe activitatea dumneavoastră pusă In 
serviciul națiunii române, precum și in favoarea cauzei păcii și 
socialismului în lume.

Vă urăm, scumpe tovarășe, succese în continuare și vă asigu
răm de sentimentele noastre de respect și prietenie frățească.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Progresului 

și Socialismului din Maroc

ALI YATA
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii ca președinte al Republicii Socialiste 
România, sint deosebit de fericit să vă transmit cele mai călduroasa 
urări și felicitări.

Totodată, îmi este plăcut să vă reînnoiesc, dragă domnule 
președinte, expresia adeziunii mele la politica internațională de 
pace și de prietenie între popoare, pe care dumneavoastră o 
promovați constant.

Cu cordialitate,

MARIO ZAGARI
Vicepreședinte al Parlamentului european

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, vă adresez, in numele Partidului 
E.D.I.K. și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări 
de progres economic, social și politic pentru poporul român prieten 
și de sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal.

IOANNIS ZIGDIS
Președintele Partidului E.D.I.K. — 

Uniunea Centrului Democratic din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România, 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tn calitate de secretar general al Partidului Liberal Democrat, 
doresc să vă adresez cele mai călduroase felicitări cu ocazia reale
gerii Excelentei Voastre în funcția de președinte al Republicii So
cialiste România.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări de sănătate și 
de mari succese, precum și de a-mi manifesta respectul pentru efor
turile pe care — în fruntea poporului român — le depuneți pentru 
apărarea păcii în lume.

Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Japonia se vor dezvolta fructuos și în viitor.

Cu înaltă considerație,
YOSHIO SAKURAUCHI
Secretar general al Partidului 
Liberal Democrat din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră In funcția de președinte 

a! Republicii Socialiste România, vă rog să primiți. Excelență, din 
partea Centrului european UNESCO pentru învățămîntul superior 
și a mea personal, cele mai sincere felicitări și urări de succes 
în îndeplinirea, în continuare, a înaltei dumneavoastră misiuni 
pentru progresul României, pentru colaborare și pace în lume.

AUDUN OFJORD
Directorul Centrului european UNESCO 

pentru-învățămîntul superior

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Consiliului de Stat al Republicii Cuba, vă exprim 
sincerele noastre felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socialiste România. Folosesc această oca
zie pentru a vă ura succese in îndeplinirea unei atit de impor
tante misiuni. Totodată, exprim urări pentru dezvoltarea perma
nentă a colaborării și prieteniei dintre popoarele Cubei și Româ
niei.

Primiți salutul nostru afectuos,
FIDEL CASTRO RUZ

Președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ' 

ale Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca aecretar general al Parti

dului Comunist Român și președinte al Republicii Socialiste 
România, am plăcerea să vă transmit dumneavoastră, stimate 
tovarășe, Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii 
Socialiste România călduroase și sincere felicitări din partea Comi
tetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afga
nistan. a Consiliului Revoluționar, a Guvernului Republicii Demo
cratice Afganistan și a mea personal.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră cele 
mai bune urări de bunăstare și succes, precum șl urări de prospe
ritate poporului prieten al Republicii Socialiste România.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președinte al Consiliului Revoluționar, 

prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de președinte 

al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți. Excelență, 
felicitările mele cele mai călduroase și cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea 
tot mai mare a poporului român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele 

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
, Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelentei Voastre in. înalta funcție de 

președinte al Republicii Socialiste România, îmi tace o deosebită 
plăcere de a vă transmite cele mai călduroase felicitări.

Am convingerea că sub înteleapta dumneavoastră conducere 
relațiile de prietenie dintre România și Japonia vor continua să se 
întărească și să se dezvolte.

TAKEO MIKI
Membru al Parlamentului, 

Fost prim-ministru al Japoniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central al Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei, vă adresez felicitări tovărășești cu ocazia re
alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste Româ
nia. Vă dorim multe succese și sănătate.

Cu acest prilej, transmitem cele mai bune urări de succese și 
progres continuu poporului prieten român, sub conducerea dum
neavoastră. pe calea dezvoltării continue a societății socialiste. In 
același timp, ne exprimăm speranța în adîncirea relațiilor mili
tante între Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei, revoluția 
noastră si Partidul Comunist Român.

Trăiască prietenia palestiniano-română.
Salutări revoluționare,

' GEORGES HABACHE
Secretar general 

al Frontului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să-mi permiteți. Excelență, ca. în nurpele Consiliului Mon
dial al Alimentației și al meu personal, să vă transmit cele mai 
călduroase felicitări și cele mai bune urări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. 
Acest prilej ne reamintește de angajarea și contribuția inestimabilă 
a Excelentei Voastre la realizarea idealurilor și obiectivelor noii 
ordini economice internaționale care se reflectă amplu în eforturile 
dumneavoastră de a stabili justiția economico-socială pentru po
porul dumneavoastră.

Rolul efectiv al României ca membru al Consiliului Mondial al 
Alimentației, al Grupului celor 77 și ca participant la mișcarea ță
rilor nealiniate va continua să constituie o sursă de inspirație pen- 
tru tarile in curs de dezvoltare și pentru Consiliul Mondial al Ali
mentației în lupta acerbă împotriva sărăciei si foametei, o luptă 
care trebuie să fie încununată de succes, pentru realizarea unei 
ordini mondiale juste.

Vă rog să primiți. Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei 
mai înalte,

’ ARTURO TANCO
Președintele Consiliului Mondial 

al Alimentației — Roma

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de 

răspundere de președinte al Republicii Socialiste România ani 
deosebita plăcere de a vă transmite felicitări cordiale și cele mai 
bune urări de noi ^uccese în opera dumneavoastră nobilă pusă in 
slujba bunăstării poporului român, a păcii, securității și înțelegerii 
în întreaga lume.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima încă o data 
convingerea că. sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, Romania 
va continua să aducă o contribuție însemnată la strădaniile 
internaționale îndreptate spre întărirea rolului, prestigiului și 
autorității Organizației Națiunilor Unite, democratizarea structurii 
și funcțiilor sale și creșterea eficacității sale în rezolvarea marilor 
probleme ce confruntă omenirea in zilele noastre.

Vă rog. stimate domnule președinte, să primiți asigurarea înaltei 
mele considerațiuni.

ABDEL SALAM DAJANI
• Director,

Centrul de informare al Națiunilor Unite 
pentru România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Secția belgo-română șl Grupul interparlamentar belgian vă adre
sează călduroase felicitări pentru realegerea ca președinte al Repu
blicii Socialiste România și vă urează fericire, sănătate, prosperi
tate, pace, atit dumneavoastră, cît si poporului român prieten.

Senator ANDRE SWEERT
Președintele 

Secției belgo-române
Senator EMILE CUVELIER

Președinte 
al Grupului interparlamentar 

belgian
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru modificarea si completarea Decretului 

Consiliului de Stat nr. 283/1579 privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă 

si reducerea consumului de energie electrică, 
energie termică si gaze naturale

ZKM NAȚIONALĂ A SENEGALULUI

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
/ DAKAR
Cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței Senegalului îmi 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări și urări d« 
sănătate și fericire personală, iar poporului senegalez prieten succes deplin 
pe calea dezvoltării șale independente, a progresului și prosperității.

Folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma (convingerea că, in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns la București și la Dakar, 
relațiile de prietenie și conlucrare rodnică statornicite între România și Se
negal se vor adinei și diversifica continuu, spre binele țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează:

Art. I. — Decretul Consiliului de 
Stat nr. 283/1979 privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea ju
dicioasă și reducerea consumului de 
energie electrică, energie termică și 
gaze naturale se modifică și se com
pletează după cum urmează :

1. Articolul 14 litera a alineatul 1

Personal muncitor

Centrale cu 
combustibil 

lichid, solid 
sau mixt (li
chid + gaze) 

lei/lună

Centrale cu 
gaze natu

rale ; sobe cu 
gaze ; termo

ficare 
lei/lună

Sobe
cu alți 

combusti
bili 

lei/lună

— fără copii 25 10 15
— cu un copil 50 15 20
— eu doi și trei copii 60 20 <. 30
— cu patru și cinci copil 80 25 35
— cu șase sau mai mulți copil 100 30 45

2. După articolul 14 m introduce 
articolul 14* * care va avea următorul 
cuprins :

• Teatrul Național (sala mică):
Viața unei femei — 19.30; (sala 
Atelier): Aventură In banal — 19; 
(la clubul uz. .,23 August*1): Gai
țele — 15: (la sala Teatrului 
Gluleștâ): Peripețiile bravului
soldat Svejk — 16,30; 30
• Filarmonica ..George Enescu"
(Ateneul Român): Concert sim
fonic. Dirijor: Aurel Nleuleșcu.

„Art. 14 *.  — Plata energiei termice 
necesare încălzirii locuințelor șl 
preparării apei calde menajere se 
face, de regulă, lunar, potrivit con
sumurilor efectiv realizate.

La cererea asociațiilor de locatari, 
plata energiei termice aferente pe
rioadei de iarnă se va putea eșalona 
și pe celelalte luni ale anului1*.

3. După articolul 18 se introduc 
articolele 19—26, care vor avea urmă
torul cuprins :

„Art. 19. — Ministerul Aprovizio
nării Tehnlco-Materiale si Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe, îm
preună cu Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare vor stabili, 
pină la 30 aprilie 1980. norme maxime 
de consum de combustibil pentru 
încălzirea locuințelor și prepararea 
apei calde menajere, ținînd seama 
de regimul de temperatură interi
oară reglementat potrivit legii, ran
damentele stabilite ale instalațiilor 
de încălzire și de zonele climatice 
in care sînt amplasate localitățile.

Normele maxime de consum de 
combustibil se stabilesc anual, pa 
tipuri de apartamente, și se eșalo
nează lunar, pe următoarele peri
oade :

a) decembrie — februarie
b) aprilie — septembrie
c) martie, octombrie — noiembrie.
Normele maxime de consum de 

combustibil vor fi afișate la între
prinderile de gospodărie comunală și 
la fiecare asociație de locatari.

Art. 20. — Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, cu antrenarea tuturor 
asociațiilor de locatari și a cetățeni
lor, vor lua măsuri ca din economi
ile realizate în perioadele calde ale 
anului, fată de norma maximă de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

înalte distincții acordate 
consiliilor populare fruntașe

întrecerea socialistă intre consiliile 
populare municipale, orășenești și 
comunale pentru realizarea exem
plară a sarcinilor economice și so- 
cial-culturale, pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a localităților 
pe anul 1979. la care, sub conducerea 
organelor locale de partid și de stat, 
au participat mase largi de cetățeni 
de pe cuprinsul întregii țări, s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : pe 
locul I — consiliile populare ale mu
nicipiilor Piatra Neamț și Alexandria, 
sectorului 3 al municipiului Bucu
rești, orașelor Ineu și Zlatna. comu
nelor Poiana Sibiului, județul Sibiu, 
Deleni, județul Vaslui, Horoatu Cras- 
nei. județul Sălaj, Peștișani. județul 
Gorj, Ripiceni, județul Botoșani, 
Gheorghe Doja. județul Ialomița, 
lghiu. județul Alba, Movileni. jude
țul Iași, Nojorid, județul Bihor, și 
Priboieni, județul Argeș ; pe locul II 
— consiliile populare ale municipiilor 
Buzău și Tecuci, sectorului 4 al muni
cipiului București, orașelor Gherla și 
Chișineu-Criș. comunelor Radomi- 
rești, județul Olt, Valu lui Traian, 
județul Constanța, Schela, județul 
Galați. Oprișor. județul Mehedinți, 
Șutești, județul Vîlcea, Sînsimion, ju

tv
PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16.05 In direct de la Politehnică (Cura 

de pregătire pentru admitere in 
invățămîntul superior). Fizică: 
Dinamică. Legi fundamentale

l«,30 Emisiune în limba germană • O- 
maglul tării — președintelui re
ales de țară • Actualitatea econo
mică • Jurnal agrar a Program 
pentru pionieri și șoimii patriei 
• Tineretul — pregătire complexă 
pentru viitorul patriei comune — 

se modifică și se completează avlnd 
următorul cuprins :

,,a) începînd cu data de 1 august 
1979, se majorează fondul de partici
pare la beneficii sau de premiere 
anual pentru întregul personal mun
citor cu o sumă calculată lunar, di
ferențiată după natura combustibi
lului utilizat și in raport cu numărul 
copiilor . aflați în întreținere, astfel : 

consum, să constituie o rezervă de 
combustibili pentru a fi utilizată in 
lunile de iarnă.

Art. 21. — Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Comitetul pentru Problemele ' Con
siliilor Populare și comitetele execu
tive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București vor 
lua măsuri pentru a nu se depăși 
consumurile de combustibili maxime 
normate, stabilite potrivit legii.

Se interzice livrarea de combusti
bili peste consumurile maxime nor- 

- mate.
Comitetul pentru Problemele Con

siliilor Populare împreună cu comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București sînt obligate să ia măsuri 
pentru raționalizarea personalului șl 
reducerea la minimum a celorlalte 
cheltuieli de exploatare a centralelor 
termice.

In cazul depășirii consumurilor 
maxime normate, inclusiv a rezervei 
constituite pe perioada de vară, și a 
costurilor normate, cheltuielile supli
mentare se suportă de personalul 
centralelor termice, al întreprinderi
lor și unităților de exploatare a aces
tora. precum și de cadrele de con
ducere din consiliile populare, pro
porțional cu răspunderea fiecăruia 
stabilită1 în condițiile , legii.

Art. 22. — Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, Ministerul 
Energiei Electrice, Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare și 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini vor elabora, în termen de 
30 zile de la data prezentului decret, 
un program de măsuri pentru extin
derea sistemului de încălzire prin 
centrale de termoficare, limitarea 
centralelor care funcționează cu com
bustibil lichid, creșterea randamen

dețul Harghita, Vinga, județul Arad, 
Bonțida, județul Cluj, Pucheni, jude
țul Dîmbovița, și Drănic, județul 
Dolj ; pe locul Iți — consiliile popu
lare ale municipiilor Cluj-Napoca, 
Oradea și Suceava, sectorului 6 al 
municipiului București, orașelor Do- 
rohoi șî Săveni, comunelor Șăulia, 
județul Mureș, Seini, județul Mara
mureș, Valea Argovei, județul Ilfov, 
Jilava, municipiul București, Cristian, 
județul Brașov, Petrești, județul Satu 
Mare. Nicullțel. județul Tulcea, Bre- 
bu Nou. județul Caraș-Severin, Mol
doveni, județul Neamț, și Zagra, ju
dețul Bistrița-Năsăud ; pe locul IV — 
consiliile populare ale municipiilor 
Galați și Alba Iulia, orașelor Baia 
Sprie, Cavnic și Băile Govora, comu
nelor Năruja, județul Vrancea, Turla, 
județul Covasna, Tichiiești, județul 
Brăila. Drăcșeni, județul Teleorman, 
Lenauheim, județul Timiș, Nicolae 
Bălcescu, județul Bacău, Vama, ju
dețul Suceava. Ștefești, județul Pra
hova, Sarmizegetusa, județul Hune
doara, și Merei, județul Buzău ; pe 
locul V — consiliile populare ale mu
nicipiilor Tîrgu Mureș și Lugoj, ora
șelor Rădăuți și Copșa Mică ; pe lo

reportaj • Festivalul național 
„Clntarea României-, Program 
realizat la Sibiu

18.20 Republica Populară Ungară. 35 de 
ani de la eliberare. Reportaj

18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19,35 Pentru un consum rational de e- 

nergle electrică, termică șl gaze 
naturale

19,35 Cu răspundere și cu toate forțele 
— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri: semă
natul

19,45 Film artistic: Mândrin. Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
franceze. Cu: Georges Riviere, 
Dany Robin, George Wilson. Re
gla: Jean Paul Le Chanols

31,25 Cintă Romlea Puceanu 

tului instalațiilor din centralele ter
mice și termoelectrice. înlăturarea de
ficiențelor în întreținerea șl exploa
tarea cazanelor, rețelelor termice. în
locuirea instalațiilor cu consumuri 
mari și pentru concentrarea centra
lelor mici in centrale mari.

Totodată, se vor prevedea măsuri 
pentru trecerea treptată pe cărbune 
a centralelor care funcționează, în 
prezent, pe hidrocarburi.

Art. 23. — Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe si Ministe
rul Energiei Electrice vor lua măsuri 
pentru ca toate centralele noi pentru 
producerea energiei electrice să fie 
realizate ca,centrale electrice de-ter
moficare, urmînd a produce energie 
electrică și termică.

Centralele termoelectrice existente 
pe cărbuni care .funcționează în con- 
densație vor fi adaptate în mod eșa
lonat pentru a produce energie elec
trică și termică pentru consumatorii 
care pot utiliza energia termică fur
nizată de aceste centrale.

Art. 24. — Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini va asimila 
în fabricație și va produce în canti
tățile necesare contoare pentru mă
surarea consumului de energie termi
că la blocurile de locuințe și va în
deplini întregul program stabilit pen
tru realizarea cazanelor cu randa
mente superioare și a aparaturii da 
reglaj.

Art. 25. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București vor lua mă
suri, în perioadele de vară, pentru 
efectuarea lucrărilor de întreținere și 
reparații ale centralelor termice și re
țelelor de distribuție a energiei ter
mice, în vederea asigurării randa
mentelor optime, a reducerii consu
murilor de combustibili, eliminării 
risipei de orice fel și a încadrării ri
guroase în normele de consum apro
bate, precum și pentru buna servire 
și aprovizionare cu energie termică 
a populației.

Art. 26. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale va exercita un 
control permanent cu privire Ia în
treținerea și exploatarea instalațiilor 
de producere și distribuire a ener
giei termice, respectarea randamente
lor stabilite ale acestora. încadrarea 
In consumurile normate; aplicarea 
programelor și măsurilor prevăzute 
potrivit prezentului decret* 1.

Art. II. ■— Decretul Consiliului de 
Stat nr. 283/1979 privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea ju
dicioasă și reducerea consumului de 
energie electrică, energie termică si 
gaze naturale, cu modificările și com
pletările aduse prin prezentul decret, 
se va republica în Buletinul oficial 
al Republicii Socialiste România, dîn- 
du-se articolelor o nouă numerotare.

cul VI — consiliile populare ale ora
șelor Marghita și Vașcău ; pe locul 
VII — consiliile populare ale orașe
lor Blaj și Isaccea ; pe locul VIII — 
consiliile populare ale orașelor Fi- 
liași și Topoloveni ; pe locul IX — 
Consiliul popular al orașului Solea : 
pe locul X — Consiliul popular al 
orașului Tirgu Frumos ; pe locul XI 
— Consiliul popular al orașului Băile 
Tușnad.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1979 in întrecerea socia
listă între consiliile populare muni
cipale, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale 
privind îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, social-culturale. buna 
f;ospodărire si înfrumusețare a loca- 
ităților, prin decret prezidențial au 

fost conferite „Ordinul Muncii* 1 cla
sa I — localităților care s-au clasat 
pe locul I : „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a — localităților clasate pe locul 
II : „Ordinul Muncii" clasa a III-a 
— localităților care s-au clasat pe lo
cul III, iar celor clasate pe locurile 
IV—XI — „Diploma de onoare1*.

> (Agerpres)

21,35 Telejurnal
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directă.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA

CIUDAD DE PANAMA
Aniversarea semicentenarului creării Partidului Poporului din Panama 

ne oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa dumneavoastră, tuturor 
membrilor partidului, oamenilor muncii panamezi, în numele Partidului 
Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
calde felicitări și cele mai bune urări de succes în viitor, împreună cu 
sentimentele noastre statornice de prietenie și solidaritate militanta.

în țara noastră este bine cunoscută activitatea partidului dumneavoastră, 
alături de alte forțe naționale patriotice și progresiste, consacrată consolidării 
Independenței și suveranității patriei, folosirii resurselor naționale in 
conformitate cu propriile interese, înfăptuirii aspirațiilor vitale ale maselor 
populare, triumfului idealurilor libertății, democrației, progresului social, 
păcii și înțelegerii între popoare.

Exprimăm și cu acest prilej convingerea că bunele raporturi de colaborare 
și prietenie statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Poporului 
din Panama vor cunoaște și în viitor o dezvoltare ascendentă, tn spiritul 
întllnirilor și convorbirilor fructuoase dintre tovarășii Nicolae' Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, și Ruben Dario Souza, 
secretarul general al Partidului Poporului din Panama. în acest fel, vom 
aduce o contribuție activă la extinderea conlucrării reciproc avantajoase, în 
cele mai diverse domenii, dintre Rqmânia și Panama, în interesul popoarelor 
român și panamez, al întăririi solidarității forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni, al cauzei păcii și. securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica
Tovarășul Nicolae Constantin, 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit, în cursul zilei 
de joi, pe Salim Yassin, ministrul 
planificării din Republica Arabă Si
riană.

Au fost abordate probleme referi
toare la dezvoltarea economico-socia- 
lă a celor- două țări, ale colaborării 
și cooperării româno-siriene.

La întilnire au participat Ion M. 
Nicolae. prim adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Constantin 
Caloianu. secretar de stat la Comi
tetul de Stat al Planificării.

A fost de fată Walid Al Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București.

★
între 1 $1 3 aprilie a avut loc, la 

București, consfătuirea conducători
lor cinematografiilor și uniunilor, de 
cineaști din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R. Cuba. R.D. Germană 
R.D.P. Laos, R.P. Mongolă, R.P. Po
lonă, Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. șl R. S. Viet
nam. Participanții și-au expus punc
tele de vedere asupra temei : „Fil
mul, important mijloc de educație 
socialistă a maselor, și în special a 
tineretului, în spiritul promovării 
idealurilor păcii, respectului reciproc, 
colaborării și înțelegerii între po
poare. Colaborarea dintre cinemato
grafiile țârilor participante".

în cadrul consfătuirii, participanții 
au prezentat o serie de realizări în
registrate în înfăptuirea obiectivelor 
ce au revenit cinematografiilor din 
aceste țări, făcîndu-se un util schimb 
de opinii asupra rolului celei de-a 7-a 
arte în cultivarea/prieteniei si păcii 
intre popoare, asupra dezvoltării re
lațiilor între cinematografiile țărilor 
participante.

Întîlnirea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă prietenească, delegațiile 
fiind animate de dorința de colabo
rare, reflectînd relațiile existente 
dintre țările socialiste.

Tovarășa Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a primit pe șefii delega
țiilor participante la consfătuirea 
cinematografiilor și uniunilor de ci
neaști din țări socialiste. în cadrul 
întrevederii au fost abordate unele 
aspecte ale dezvoltării pe mai depar
te a conlucrării in domeniul cine
matografiei.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Polone la București, Jerzy Kusiak, 
s-a întîlnit, joi dimineață, cu

) -------------------------------—
Prezentarea de condoleanțe 

la Ambasada R. S. Vietnam
în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Ton Duc Thang, pre
ședintele Republicii Socialiste Viet
nam, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Republica Socialistă Vietnam, la 
Ambasada R. S. Vietnam din Bucu
rești au mai prezentat condoleanțe 
reprezentanți ai Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORS • SPORT • SPORT

Pugiliști din 19 țări la „Centura de aur“ IN CÎTEVA RÎNDURI
Tradiționala competiție internațio

nală de box pentru „Centura de aur" 
se va desfășura între 20 și 27 apri
lie pe ringul montat în incinta 
patinoarului artificial „23 August" 
din Capitală. La actuala ediție și-au 
anunțat participarea pugiliști de va
loare din 19 țâri, printre care Cuba,

MIINE ÎNCEP „EUROPENELE" DE TENIS DE MASĂ
Campionatele europene de tenis de 

masă vor începe simbătă la Berna, 
întrecerile, care reunesc jucători și 
jucătoare din 31 de țări, printre care 
și România, se vor încheia la 13 apri
lie. Actuala ediție reunește o se
rie de campioni ai paletei si mingii 
de celuloid în frunte cu favoriții 
Gergely (Ungaria), campionul ulti
mei ediții de la Duisburg, Orlowski 
(Cehoslovacia). Douglas (Anglia), 
Judith Magos (Ungaria). Jill Ham- 
mersley (Anglia) etc. în proba de 
dublu feminin iși vor apăra cu acest

zilei
cadre didactice, cercetători, studenti. 
cursanți de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu". Cu acest prilej, amba
sadorul R. P. Polone a vorbit despre 
importanta hotăririlor celui de-al 
VlII-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez pentru edifi
carea societății socialiste, pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
Poloniei.

în cadrul expunerii, vorbitorul a 
relevat bunele relații de prietenie 
si solidaritate frățească dintre cele 
două partide și popoare, la a căror 
dezvoltare o contribuție substanțială 
au avut întâlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. Totodată, a fost ex
primată dorința de a se adinei pe 
multiple planuri colaborarea dintre 
România și Polonia, în interesul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în întreaga lume.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Senegal, joi după-amiază a 
avut loc, în Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe. Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au asistat Ibrahima Dieng; amba
sadorul Republicii Senegal la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La 3 aprilie 1980 a avut loc, la Mi

nisterul Afacerilor Externe, parafa
rea convenției între Republica So
cialistă România și Republica Cuba 
privind asistenta juridică în ma
terie civilă, familială și penală.

★
Reprezentantul permanent la Bucu

rești al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Imad Abdin, a ofe
rit. joi după-amiază. o recepție cu 
prilejul încheierii misiunii în tara 
noastră.

Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de' șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Petre Constantin, adjunct al minis
trului educației și învățămîntului. re
prezentanți ai altor instituții centra
le, ai unor organizații de masă șl 
obștești, oameni de artă și. cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

România, Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist și Ministe
rului Apărării Naționale.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al tovarășului Ton Duc Thang 
și au semnat în cartea de condo
leanțe.

Au fost exprimate ambasadorului 
R. S. Vietnam sentimente de com
pasiune și sincere condoleanțe.

(Agerpres)

R. P. D. Coreeană. R. D. Germană, 
Franța., Japonia și Ungaria.

Din lotul boxerilor români fac 
parte printre alții Radu Daniel. Ti- 
beriu Cucu, Mihai Ciubotaru. Valen
tin Silaghi, Georgică Donici și Teo
dor Pir joi.

prilej titlul cucerit la Duisburg ju
cătoarele românce Maria Alexandru 
si Liana Mihuț-Urzică.

Federația de tenis de masă a sta
bilit ca la campionatele europene de 
la Berna să participe următorul 
lot de jucători: Maria Alexandru, 
Liana Mihuț-Urzică. Eva Ferenczi, 
Șerban Dobosi. Zoltan Bohm, Si- 
mion Crișan și Eugen Florescu, 
un junior care s-a remarcat la ulti
mele concursuri. Antrenorii echipei 
sînt Farcaș Paneth și Emil Pro- 
kopeț.

Aniversarea a două decenii de Ia 
actul istoric din 4 aprilie 1960, cînd 
a fost proclamată independența 
Senegalului, găsește această țară 
africană într-un proces de adinei 
și înnoitoare transformări economi
ce. Importante proiecte tind la lichi
darea grelei moșteniri lăsate de 
colonialism, la dezvoltarea econo
mică a țării. Potrivit programului 
de amenajare a fluviului Senegal, 
realizat în colaborare cu Mali și 
Mauritania, de-a lungul acestui 
curs de apă vor fi construite nu 
mai puțin de 13 baraje, menite să 
schimbe radical cadrul natural și 
odată cu aceasta viața oamenilor 
din zona înconjurătoare. înălțarea 
primelor două, care va necesita 
fonduri în valoare de 758 milioane 
dolari, va permite irigarea in Sahel
— regiune grav afectată de secetă
— a unei suprafețe de peste 300 000 
ha și cultivarea lor cu cereale atît 
de necesare soluționării problemei 
alimentare. Barajele respective vor 
contribui la desfășurarea navigației 
pe fluviul Seneval pe o distanță de 
circa 1000 km și vor furniza în
semnate cantități de energie elec
trică industriei și altor sectoare ale 
economiei naționale.

Aceste proiecte constituie doar 
un aspect al preocupării manifes
tate la Dakar pentru diversificarea 
economiei naționale și lichidarea 
situației de înapoiere moștenite din 
trecut, care reducea Senegalul la 
rolul de „țară a arahidelor". în ul
timele două decenii, pe harta tină- 
rului stat au apărut o serie de fa
brici și uzine, care valorifică în mod

DE SÎMBĂTĂ NOAPTEA

Trecerea la orarul de vară
Conform decretului Consiliului de 

Stat din 19 mai anul trecut, în perioa
da 6 aprilie — 28 septembrie, pe te
ritoriul tării noastre se aplică ora 
oficială de vară. Aceasta înseamnă 
că ora oficială va fi decalată în 
avans cu 6(1 de minute. Să reținem 
deci că în noaptea de sîmbătă spre 
duminică vom da acele ceasornicelor 
Înainte cu o oră fată de cea actuală, 
astfel încit ora 0 va deveni ora 1. 
Noua oră oficială de vară este vala
bilă pină la data de 28 septembrie, 
cînd ora 1 va deveni ora 0.

După cum se știe, țara noastră se 
situează pe fusul orar 2. la fel ca 
Finlanda. Bulgaria, Grecia. Cipru, 
Turcia europeană. Liban, Egipt, Zair 
și altele. în raport cu timpul uni
versal — ora Greenwich — România 
are o diferență de două ore în, pe
rioada de iarnă, iar vara, prin de
calarea in avans, o diferență de trei 
ore.

Datorită faptului că permite eco
nomii de combustibil, an de an a 
crescut numărul statelor care au tre
cut la adoptarea unui orar decalat 
in avans față de ora oficială, in 
timpul verii. Numai in Europa, 20 
de țări trec la orarul de vară în pri
ma duminică a lunii aprilie Bau la 
o dată apropiată.

Experiența de anul trecut atestă 
multiplele avantaje ale trecerii la 
ora oficială de vară attt pentru eco
nomia națională, tn sensul realizării 
unei substanțiale economii de com
bustibili șl energie, cit și pentru 
populație, care-și poate valorifica 
mai bine timpul liber prin utilizarea

vremea
Timpul probabil pentru 5, 6 șl 7 apri

lie. In țară: Vremea va fi rece, mai 
ales in primele zile. Cerul va fi tem
porar acoperit, vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de aversă. îndeosebi 
la Începutul intervalului, mal frecventa

• La Federația de automobilism șl 
karting am aflat ieri că, în această 
lună, comisiile județene de speciali
tate organizează concursuri populare 
de selecție a unor tineri piloți de 
automobilism Ia viteză în coastă. în
trecerile — pe distante scurte — sint 
deschise tuturor amatorilor. Totodată, 
ni s-a comunicat că etapa a doua a 
campionatului național de raliuri va 
avea loc la Deva (este vorba dd „Ra
liul Cetate**)  în zilele de 25 și 26 apri
lie. în cursul acestei luni este pro
gramat și primul mare concurs de 
karting — „Cupa Primăverii", în zi
lele de 19 șl 20 aprilie, la Cluj-Napo- 
ca.
• Competiția internațională mas

culină de handbal (tineret) pentru 
„Cupa țărilor latine* 1 a programat 
jocurile etapei a doua. Selecționata 
României — care a cucerit pină 
acum 7 ediții ale acestei competiții — 
a obținut o nouă victorie la scor, de 
data aceasta învingînd cu 27—14 

superior resursele naturale. Geo
logii au descoperit noi bogății : 
petrol și gaze naturale în regiunea 
de coastă, minereu de fier la Fa- 
lene, marmură și fosfați. Se află 
in curs de înfăptuire un program 
larg de investiții, care prevede con
struirea unor importante obiective 
economice, cum ar fi complexul pe
trochimic de la Cayar, lărgirea por
tului Dakar, terminarea primei 
părți a complexului textil Kaolack 
».a.

Ca prieten apropiat al popoarelor 
Africii, al tuturor popoarelor care 
și-au cucerit dreptul de a dispune 
liber de soarta lor, poporul ro
mân urmărește cu sentimente de 
simpatie și solidaritate succesele 

. obținute de poporul senegalez pe 
calea consolidării independenței, a 
progresului economic și social.

între România și Senegal s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe 
stimă și respect reciproc, care cu
nosc o evoluție mereu ascendentă. 
O contribuție de cea mai mare im
portanță la realizarea acestui curs 
au adus-o întîlnirile din .ultimii ani 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor. Prin 
acordurile și înțelegerile realizate 
cu prilejul acestui dialog la cel mai 
înalt nivel au fost puse bazele unei 
colaborări de lungă durată, reciproc 
avantajoasă, care corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări și 
popoare, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

N. L.

orei cîștigate la amiază pentru re
creare și agrement în mijlocul natu
rii, prin adaptarea ritmului biologic 
la ciclul solar.

Desigur, principalul avantaj al 
aplicării prevederilor decretului Con
siliului de Stat rezidă în creșterea 
timpului de folosire a luminii natu
rale a zilei și, implicit, diminuarea 
perioadei de iluminat electric în con
sumul casnic, comercial, public și 
industrial. Avem o nouă posibilitate 
de a economisi fără eforturi supli
mentare importante resurse energe
tice extrem de prețioase pentru pro
gresul neîntrerupt al țării. Din datele 
Dispeceratului energetic național re
zultă că, datorită începerii activității 
zilnice cu o oră mai devreme, anul 
acesta se va realiza o economie da 
energie electrică de peste 200 mili
oane kWh, pentru care s-ar consuma 
mai bine de 70 000 tone de combusti
bil convențional. Totodată, se va re
duce și puterea consumată în orele 
de vîrf da sarcină în medie cu 400 
MW, ceea ce echivalează cu puterea 
instalată a două hidrocentrale de pro
porțiile celei de la Bicaz. Să adău
găm la aceasta că fiecare gospodărie, 
folosind in mai mare măsură lumina 
zilei in locul iluminatului electric, va 
restrtnge ' consumul electrocasnic, 
ceea ce se va răsfringe favorabil asu
pra bugetului familial.

Așadar, nu uitați : in noaptea da 
«Îmbată spre duminică, ora 0 vă de
veni ora 1.

Gabriela BONDOC

in sudul țării. In nord, izolat, lapoviță 
și ninsoare. La munte va ninge visco
lit. Vîntul va prezenta intensificări din 
sectorul nordic, Îndeosebi în estul țării. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus
4 șl plus 6 grade, iar maximele între
5 și 15 grade, mai ridicate spre 
stlrșitul intervalului. In București: 
Vreme răcoroasă, cu cerul noros, mal 
ales la începutul intervalului. Tem
porar ploaie, avlnd și caracter de a- 
versă.

(12—6) echipa Portugaliei. Franța a 
învins cu 20—12 (9—8) echipa Bel
giei. iar Spania a dispus cu 34—16 
(16—12) de- formația Italiei.
• în Competiția de șah pentru ju

nioare „Cupa Europei", care se desfă
șoară in orașul iugoslav Senta. după 
11 runde conduce Agneska Brusztman 
(Polonia), cu 7,5 puncte (1). urmată 
de Renata Zahorovska (Cehoslova
cia) — 7,5 puncte. Șahista româncă 
Marina Pogorevici. care in runda a 
11-a a pierdut partida cu Meshi, se 
află pe \Jocul opt. cu 5 puncte.
• Au continuat întîlnirile turneu

lui internațional de tenis de la Monte 
Carlo. Suedezul Bjorn Borg l-a eli
minat cu 6—2. 6—2 pe cehoslovacul 
Ivan Lendl, iar americanul John Mc 
Enroe a cîștigat cu 6—2, 6—2 partida 
susținută în compania australianului 
Kim Warwick. O surpriză a furnizat 
francezul Caujolle, care l-a întrecut 
cu 7—6, 6—2 pe americanul Jimmy 
Connors.

cinema
• Ultima noapte de dragoste:
PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,45: 19.30. 
CAPITOL — 9; 11,30; 14: 16.45:
19.30. FAVORIT — 9: 11.30; 14.15; 
17; 19,45
• Castele de gheață: SALA PA
LATULUI — 17.15; 20
• Slberiada: SCALA — 10; 14; 19
• Animalele răspund („Zilele 
filmului ungar11): CINEMA STU
DIO — 15; 18: 29

• Peisaj orizontal: CINEMA STU
DIO — 10: 12: 14
• Nu vreau să aud nimic: CEN
TRAL — 9,30; 11,30; 13.30: 15,30;
17,30. 19,30
• Naufragiul: FESTIVAL — 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15. GLORIA — 9; 11.15; 13.30; 
13.45: 18; 20.15
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu: VICTORIA — 9,30; 12,30; 16; 
19. EXCELSIOR — 9; 12: 16; 19, 
MODERN — 9: 12: 16: 19
• Zizania: LUCEAFĂRUL — «; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. BUCU
REȘTI — 9,15; 11,15: 13.30: 15.45; 

18; 20,15, MELODIA — 9: 11,19: 
13,30; 15.45; 18: 20.15
• Lebedele sălbatice — 9.15: 10,45;
12,15; 13,45; Prima mea vară —
15,30: 17.30: 19,30: DOINA
• Tentația; TIMPURI NOI — 15: 
17,15; 19,30, MIORIȚA — 9: U.15; 
13.30: 16,45: 18 ; 20
• Mizerabilii: FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. TOMIS 
— 9; 11,15: 13,30: is.45; 18: 20.15
• Foc pe punte 1 BUZEȘTI — 15,30; 
17,30; 19.30
• Artista, dolarii șl ardelenii:
DACIA — 9; 11,15; 13.30: 15,45;
18; 20,15. FLACĂRA — 15.30;
17,46; M

• Sălbaticul: GRIVIȚA - 9: U.15:
13,30; 15,45; 18: 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FLA
MURA — 9; 11: 13.15: 15.30;
17.45; 20
• Primul pas: DRUMUL SĂRII 
— 18; 18: 20
• Mijlocaș la deschidere: LIRA
— 16; 18: 20. GIULEȘTI — 9: 11; 
13.15: 15.30: 17,45: 20
• I se spunea „buldozerul**:  BU- 
CEGI — 9; 11,15; 13,30: 1645: 18;
20,15, MUNCA — 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20
• Bilet de Întoarcere: COTRO- 
CENI — 15; 17.15; 19,30
• Cumpăna: PACEA — 15,30;
17.30; 19.30

• Camionul de cursă lungă: FE
RENTARI — 15.30: 17.30; 19.30
• Singur printre prieteni: VOLGA
— 9: u.15:. 13.30: 15.45: 18: 20.15
• Sosea odată un călăreț: FLO- 
REASCA — 9: 11: 13; 15,30; 17.45; 
20, ARTA — 9; 11,16: 13.30; 15.45; 
18: 20
• Supraviețuitorii: VIITORUL — 
15.30: 17,30: 19.30
• Safari Express: COSMOS — 
14,30: 17; 19.30
• Prima iubire: POPULAR — 
15,30: 17,30; 19.30
• Rug șl flacără: PROGRESUL
— 18: 18: 20

teatre
Solist: Mihai Constantinescu — 
19.38
• Opera Română: Emani — 19
• Teatrul de operetă: Suzana —
10.30
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra11 (sala Schitu Măgureanu): 
Floriile unui geambaș — 19.30; 
(sala Grădina Icoanei); Infideli
tate conjugală — 19.30
• Teatrul Mic: Pluralul englezeso 
— 19,30
• Teatrul de comedie: ciripit de 
păsărele — 19.30
• Teatrul „Nottara- (sala Studio): 
Scoica de lemn — 19

• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Haina cu două fețe — 19.30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase11 (sala Savoy): De la Cărăbuș 
la Savoy — 19,30; (sala Victoria): 
Idolul femeilor — 19,30
• Teatrul „Ion Vasilescu": Re
velion Ia baia de aburi — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (sala Studio): De dor, 
de dragoste — 19
• Teatrul „Țăndărică": Frații Cri» 
— 17
• Studioul de teatru al LA.T.C.I 
Ultima răpire — 19 30
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Marea sărbătoare națională
a poporului ungar prieten CARACAS

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Schimb de mesaje prietenești intre președintele
României și președintele Venezuelei

Deschiderea Congresului P. C. din Danemarca

Cea de-a 35-a aniversare a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă ne oferă plăcutul prilej ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, să 
vă adresăm dumneavoastră și poporului ungar prieten un 
caid salut tovărășesc și cordiale felicitări.

Eliberarea Ungariei ca urmare a luptei victorioase a 
armatei sovietice, la care a contribuit, aducînd jertfe grele, 
și armata română, a constituit un eveniment de impor
tanță istorică în destinele poporului ungar, a deschis largi 
perspective dezvoltării unor relații trainice de prietenie 
și colaborare între cele două țări și popoare ale noastre.

Poporul român se bucură sincer de realizările remarca
bile obținute de oamenii muncii din Republica Populară 
Ungară, sub conducerea Partidului .Muncitoresc Socialist 
Ungar, în dezvoltarea economică și. socială a țării, ridi
carea nivelului de trai material și spiritual, in construcția 
societății socialiste dezvoltate.

Constatăm cu satisfacție că relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar,

dintre România și Ungaria cunosc o dezvoltare multilate
rală, pe baza respectului reciproc al independenței și su
veranității naționale, al egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, întrajutorării și solidarității in
ternaționale. în . spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, al hotăririlor și înțelegerilor conve
nite împreună. Sintem convinși că pe aceste baze colabo
rarea româno-ungară pe tărîm politic, economic, științi
fic, cultural și în alte domenii se 
în interesul poporului român și 
cauzei generale a socialismului, 
Europa și în întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a 
Central al Partidului Muncitoresc 
liului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Ungare, poporului ungar prieten și dumnea
voastră personal urări de. deplin succes în realizarea hotă
ririlor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, în edificarea societății socialiste dez
voltate

va dezvolta și în viitor 
al poporului ungar, al 
destinderii și păcii în
transmite Comitetului 

Socialist Ungar, Consi-

și înflorirea continuă a patriei.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

CARACAS 3 (Agerpres). — La 2 
aprilie a avut loc un schimb de me
saje între președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Luis Herrera Campins, 
președintele Republicii " . ' .
cu prilejul prezenței la Caracas a 
ministrului secretar de stat Vasile 
Pungan, trimis special al șefului sta
tului român.

Din partea președintelui României 
s-au transmis cele mai cordiale .urări 
de sănătate și fericire personală pre
ședintelui Venezuelei, de progres și 
prosperitate poporului venezuelean 
prieten.

Președintele Luis Herrera Campins 
a mulțumit în modul cel mai călduros 
pentru mesaj, adresînd, la rîndul său, 
cele mai sincere urări de sănătate 
și fericire personală președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de bunăstare și 
progres poporului român. Șeful sta
tului venezuelean a exprimat, totoda
tă, sentimentele de stimă și conside
rație pe care le nutrește față de șeful 
statului român, înalta apreciere pen
tru activitatea neobosită pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o desfă
șoară pentru promovarea unor relații 
noi. de echitate și justiție între toate 
statele lumii.

Pe baza indicațiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ministrul secretar 
de stat a avut apoi cu președintele 
Venezuelei un amplu schimb de ve-

Venezuela,

deri cu privire la promovarea rela
țiilor bilaterale în domeniile politic, 
economic și în alte sectoare de acti
vitate de interes reciproc, precum și 
cu privire la colaborarea dintre 
România și Venezuela în sfera rela
țiilor internaționale, la Organizația 
Națiunilor Unite, in cadrul „Grupu
lui celor 77". S-a exprimat hotărirea 
celor două părți de a depune toate 
eforturile pentru, continuarea proce
sului de destindere si colaborare 
între popoare, pentru consolidarea 
păcii și instaurarea unei noi ordini 
economice și politice in lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă, caracte
ristică relațiilor dintre România șl 
Venezuela, dintre președinții celor 
două țări.

La întrevedere a participat și-am
basadorul României la Caracas, 
Marin Argint

★
Cu prilejul prezenței la Caracas, 

Vasile Pungan a avut reuniuni de 
lucru cu Jose Zambrano Velasco, mi
nistrul relațiilor externe, și Manuel 
Quijada, ministrul dezvoltării și co
merțului, în cadrul cărora au fost 
abordate aspecte concrete ale desfă
șurării raporturilor bilaterale —■ ac
tuale și de perspectivă — îndeosebi 
cele vizînd intensificarea schimburi
lor comerciale și a cooperării eco
nomice.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
3 aprilie s-au deschis la Copenhaga 
lucrările celui de-al XXVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din Da
nemarca. La lucrări participă apro
ximativ 400 delegați din țară, nume
roși invitați, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

în prima zi a congresului, Joergen 
Jensen, președintele P.C. din Dane
marca, a prezentat raportul de acti
vitate al Comitetului Central al parti
dului. Raportul înfățișează aspecte

ale crizei economice prin care trece 
economia daneză, efectele asupra oa
menilor muncii — creșterea șomaju
lui și a inflației — evidențiind nece
sitatea întăririi rîndurilor partidului, 
a creșterii influenței sale în masele 
populare.

în domeniul politicii externe, P.C. 
din Danemarca se pronunță pentru 
continuarea politicii de destindere, 
aplicarea integrală a prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

La 3 aprilie, tovarășul Mihai Gere 
a transmis mesajul de salut adresat 
de C.C. al P.C.R. celui de-al XXVI- 
lea Congres al P.C. din Danemarca.

Lucrările congresului continuă.

Celui de-al 26-lea Congres al Partidului 
Comunist din Danemarca

Poporul ungar sărbătorește astăzi, 
pentru a 35-a oară, ziua eliberării de 
sub dominația fascistă. Marcind în
lăturarea regimului horthyst, acest 
eveniment a zdruncinat din, temelii 
puterea moșierilor și capitaliștilor 
și a deschis calea unor profunde 
transformări revoluționare, calea 
trecerii la făurirea socialismului.

Retrospectiva drumului parcurs de 
atunci oferă imaginea unui bilanț 
de importante înfăptuiri. Venitul 
national a crescut de 5 ori în com
parație cu 1950, iar volumul produc
ției industriale de aproape 10 ori. 
S-au creat noi ramuri industriale, 
au fost construite numeroase uzine 
și fabrici atit în capitală, cit și în 
alte orașe, ceea ce se reflectă în 
creșterea potențialului economic al 
tuturor regiunilor. Pe baza' sporirii 
avuției naționale, a dezvoltării for
țelor de producție, au cunoscut o 
puternică înflorire știința, cultura și 
arta, s-a ridicat substantial nivelul 
de trai, material și spiritual, al po
porului.

Precedînd cu numai cîteva zile 
sărbătoarea de astăzi. Congresul al 
XII-lea al P.M.S.U. a stabilit noi și

ample obiective privind dezvoltarea 
și modernizarea economiei naționa
le, ridicarea Ungariei în rîndul ță
rilor dezvoltate, perfecționarea con
ducerii vieții sociale, mobilizarea 
rezervelor materiale si spirituale 
pentru făurirea societății socialiste 
dezvoltate.

între popoarele român si ungar 
există tradiționale legături de con
lucrare în lupta pentru libertate și 
neatîrnare, pentru progres social și 
o viată mai bună. înfruntînd poli
tica de dezbinare și invrăjbire na
țională. promovată de clasele ex
ploatatoare autohtone și stimulată 
de puterile imperialiste interesate 
în a-și impune mai lesne politica 
de asuprire și dominație, cei mal 
luminați fii ai celor două popoare, 
forțele lor sociale înaintate, progre
siste au cultivat cu grijă, ca pe un 
bun de preț, prietenia româno-un- 

''gară, au militat cu hotărîre pentru 
apropierea și solidaritatea recipro
că în lupta pentru apărarea intere
selor fundamentale. Aceste tradiții 
și-au găsit continuarea, pe o treap
tă superioară, în perioada celui 
de-al doilea război mondial, cînd,

după victoria insurecției de la 
23 August 1944, armata română a 
dat. alături de armata sovietică, 
un mare tribut de singe pentru 
eliberarea poporului ungar.

în anii făuririi noii orînduiri, 
relațiile de prietenie și colaborare 
româno-ungare, potentate de comu
nitatea de orinduire. de telurile co
mune ale luptei pentru socialism și 
comunism, s-au dezvoltat continuu, 
pe multiple planuri, au căpătat un 
conținut tot mai bogat. Un rol ho- 
tărîtor în impulsionarea continuă a 
colaborării dintre țările, partidele și 
popoarele noastre au avut si au în- 
tilnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kâdâr, în cadrul cărora au fost sta
bilite linii directoare și acțiuni im
portante pentru adincirea în conti
nuare a conlucrării noastre.

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de la eliberarea Ungariei de sub 
fascism, poporul nostru adresează 
calde felicitări poporului ungar 
prieten, ca și urarea de a dobîndi 
noi și noi izbînzi în făurirea socie
tății socialiste dezvoltate. în înflo
rirea continuă a patriei sale.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 3 — Trimisul Agerpres, 

Mihai Chebeleu, transmite : Tovară
șul Paul Niculescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul finanțe
lor al Republicii Socialiste România, 
aflat la Moscova cu ocazia lucrărilor 
celei de-a 94-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.. a avut, la 3 
aprilie, o întîlnire de lucru cu K. F. 
Katușev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., reprezen-

tantul permanent al Uniunii Sovie
tice la C.A.E.R.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, au fost abor
date probleme ale dezvoltării colabo
rării și cooperării economice dintre 
România și Uniunea Sovietică. A 
fost prezent I. Mielcioiu, însărcina
tul eu afaceri ad., al țării noastre la 
Moscova.

Telegrame

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, la întreprinderea 
„Autobuzul" din Capitală a avut loc. 
joi după-amiază. o adunare festivă 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Consiliul mu
nicipal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Ion Ioniță. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guvernu
lui. Virgil Teodorescu. vicepreședin
te al M.A.N.. Mihai Burcă, vicepre
ședinte al Consiliului National al 
F.D.U.S.. Emil Drăgănescu. Eugen 
Proca, Alexandru Mărgăritescu, 
membri ai guvernului. Stan Soare, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au fost prezenti, de asemenea, 
ambasadorul R.P Ungare la Bucu
rești, Rajnai Sandor, si membri ai 
ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare.

Adunarea a fost deschisă de to
varășa Eleonora Cojocaru. secretar 
ai comitetului municipal de partid.

Relevind însemnătatea evenimen
tului aniversat, tovarășul Ion Ioniță 
a evidențiat modul în care, după 
victoria revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă si an- 
tiimperialistă din august 1944. po
porul român, sub conducerea parti
dului său comunist, și-a mobilizat 
forțele pentru infrîngerea definitivă 
a fascismului, armata română con
tribuind alături de armata sovietică, 
prin glorioase fapte de arme si grele 
jertfe de singe, la eliberarea între
gului teritoriu al Ungariei. Vorbito
rul a trecut apoi în revistă succe
sele dobîndite de poporul ungar în 
opera de reconstrucție a țării, pro
fundele prefaceri revoluționare pe
trecute în toate domeniile vieții eco
nomice. sociale și politice, care au

făcut ca Ungaria de azi să devină 
un stat cu o industrie puternică și 
o agricultură dezvoltată. Cu o bogată 
viată culturală și științifică. în con
tinuare. vorbitorul s-a referit pe 
larg la realizările poporului român 
din anii socialismului, rod al activi
tății pline de abnegație a tuturor 
oamenilor muncii.1 fără deosebire de 
naționalitate, care, strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, își sporesc eforturile pentru 
înfăptuirea obiectivelor programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Referindu-se la activitatea interna
țională a partidului și statului nos
tru. tovarășul Ion Ioniță a mențio
nat că ea contribuie la întărirea în
crederii și conlucrării între națiuni, 
în spiritul idealurilor de destindere, 
independentă și pace ale popoarelor, 
subliniind că, în planul legăturilor 
româno-ungare, un rol hotărîtor au 
avut convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jănos 
Kâdâr pentru dezvoltarea în conti
nuare, pe multiple planuri, a tradi
ționalelor relații de prietenie și cola
borare dintre cele două țări.

A vorbit apoi Rajnai Sandor, care a 
evocat momentul istoric al eliberării 
tării sale, fapt cea dat poporului un
gar posibilitatea de a intra într-o e- 
tapă nouă a evoluției sale, cea a 
construirii socialismului. Ambasado
rul a relevat că penttu eliberarea 
Ungariei și-au jertfit viata și patriot! 
români, cărora poporul ungar le 
păstrează cu pioșenie amintirea. Vor
bitorul a înfățișat apoi pe larg re
zultatele obținute de R.P. Ungară în 
dezvoltarea continuă a potențialului 
său economic, a tuturor domeniilor 
'vieții sociale. Subliniind bunele re
lații statornicite în decursul timpu
lui între Ungaria și România, amba
sadorul a pus în evidentă 
decisivă a convorbirilor 
mâne la nivelul cel mai 
tru întărirea și extinderea 
bilaterale, contribuție de 
cauza progresului social

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, președintele Marii 
Adunări Naționale. Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, ministrul apărării națio
nale. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul Na
tional al Femeilor. Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii. Consiliul 
Național al Societății de Cruce Roșie, 
alte organizații de masă și instituții 
centrale au transmis telegrame de 
felicitare organizațiilor și instituțiilor 
similare din Republica Populară 
Ungară.

*
La invitația unor organizații de 

partid din Republica Populară Un
gară, au plecat, pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
35-a aniversare a eliberării Ungariei 
de sub dominația fascistă, delegații 
ale Comitetului județean de partid 
Arad — în județul Bekes ; Comite
tului județean de partid Timiș — in 
județul Csongrăd ; Comitetului jude
țean de partid Bihor — în județul 
Hajdu Bihar ; Comitetului județean 
de partid Satu Mare — în județul 
Szabolos-Szatmar ; Comitetului jude
țean de partid Dolj — în 
Szolnok.

județul

Întîlnire
Străbatem aleile calme, învăluite 

Intr-un subțire abur albăstrui, ale 
vastului cimitir din Debrețin.

La un moment dat. călăuza noastră 
— un coleg-scriitor din redacția re
vistei literare locale „Alfold" — ne 
atrage atentia asupra unei tăblite. 
Ne lăsăm ghidați de acest semn in
dicator prin spațiul tăcerii și pioasei 
reculegeri, urmind o alee laterală, 
în fața privitorului emoționat — 
un monument simplu, de o mar- 
moreană solemnitate. Iar pe fron
tispiciul masivei pietre funerare dis
tingem. în limbile română și ma
ghiară. o inscripție lapidară : „Eroilor 
români necunoscut!, căzut! pentru 
eliberarea Debreținului". Pe treptele 
monumentului — un buchet de flori 
proaspete.

Șuierul vîntului readuce parcă în 
auz ecouri ale marilor bătălii purtate 
prin aceste locuri acum trei decenii 
și jumătate. Bătălii în care ostașii 
români — îndeosebi cei din divizia 
„Tudor Vladimirescu" căreia i s-a 
decernat și titulatura emblematic- 
evocatoare „Debrețin" — s-au acope
rit de glorie, luptînd cu neînfricată 
vitejie, umăr la umăr cu ostașii so
vietici și cu partizanii unguri, pen
tru eliberarea acestui mare si frumos 
oraș, supranumit pe drept cuvînt „ca
pitala pustei ungare".

...Ne amintim că, în urmă cu cîțiva

importanta 
ungaro-ro- 
înalt pen- 
legăturilor 
seamă la 
și a păcii. 
(Agerpres)

★
Cu prilejul celei de-a 35-a 

sări a eliberării Ungariei de 
minatia fascistă, ambasadorul R. P. 
Ungare la București. Rajnai Sandor, 
a depus, joi dimineață,, coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism, precum și la 
Monumentul eroilor sovietici.

★
Atașatul militar șl aero al R.P. 

Ungare la București, colonelul Jozsef 
Lukâcs, s-a întîlnit cu cadre și elevi 
ai Scolii militare de ofițeri activi de 
geniu, construcții si căi ferate, căro
ra Ie-a vorbit despre semnificația 
celei de-a 35-a aniversări a eliberă
rii Ungariei. Participanții au vizio
nat apoi o fotoexpoziție cu aspecte 
din viata și activitatea poporului 
ungar și a armatei sale și un grupaj 
de filme documentare.

aniver- 
sub do-

Manifestări consacrate României
COPENHAGA 3 (Agerpres).— In 

cadrul acțiunilor dedicate celei de-a 
2 050-a aniversări a constituirii pri
mului stat dac centralizat si inde
pendent. la Casa de cultură a orașu
lui Randers s-a deschis expoziția 
„Imagini din România", organizată 
de Asociația Danemarca—România 
si municipalitatea orașului in co
laborare cu Ambasada Republicii 
Socialiste România din Copenhaga. 
La deschidere au participat oficia
lități ale primăriei orașului Ran
ders, membri ai conducerii asocia
ției, oameni de cultură si Ziariști, 
un numeros public. A fost prezent

ambasadorul 1 
Stana Drăgoi.

român In Danemarca,

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
La centrul cultural „San Martin*  
din Buenos Aires s-a deschis o ex
poziție cu cele mai reprezentative 
produse ale industriei chimice 
românești, prezentate de întreprin
derile de comerț exterior „Chim- 
importexport" si „Danubiana". La 
deschiderea expoziției au participat 
numeroși industriași, oameni de 
afaceri, reprezentanți ai presei, 
care au apreciat calitatea, nivelul 
tehnic ridicat ăl produselor expuse. 
A foit prezent ambasadorul român 
in Argentina. Gheorghe Apostol.

r

Sesiunea Seimului R. P, Polone
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — După 

.cum transmite agenția P.A.P., în ca
drul primei sesiuni a Seimului R.P. 
Polone, după alegerile din 23 martie, 
Stanislaw Gucwa a fost reales 
funcția 
funcția 
de Stat 
Henryk 
ședințe ...
fost încredințată lui Edward Babiuch. 
Seimul a ales.
liul de Stat al 
din 18 membri.

.. _____ __________  în
de mareșal al Seimului. în 
de președinte al Consiliului 
al R.P. Polone a fost reales 
Jablonski, iar funcția de pre- 
al Consiliului de Miniștri a

de asemenea. Consi- 
R.P. Polone, compus

Luînd cuvîntul, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C al P.M.U.P., a 
făcut o caracterizare a situației eco- 
nomico-sociale a tării si s-a referit 
la sarcinile care stau in fata Polo
niei în perioada noii legislaturi. în 
lumina hotăririlor Congresului al 
VlII-lea al partidului.

în ședința din 3 aprilie. Edward 
Babiuch a prezentat programul gu
vernului și propunerile privind com
ponenta Consiliului de Miniștri.

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Ro

mân, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. vă adre
săm dumneavoastră, delegați Ia cel 
de-al 26-lea Congres al Partidului 
Comunist din Danemarca. tuturor 
membrilor partidului, oamenilor 
muncii danezi, un călduros salut to
vărășesc, împreună cu mesajul nos
tru de. prietenie și solidaritate mili
tantă.

Comuniștii români urmăresc cu 
sentimente de solidaritate activitatea 
desfășurată de Partidul Comunist din 
Danemarca pentru apărarea si pro
movarea intereselor oamenilor mun
cii, pentru realizarea aspirațiilor fun
damentale ale poporului danez de 
bunăstare, progres și pace.

Congresul dumneavoastră are loc 
Intr-un moment cînd în viata inter
națională asistăm la o confruntare 
între două tendințe diametral opu
se : pe de o parte, se intensifică lup
ta împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
consolidarea independenței naționale 
a popoarelor pentru destindere și 
pace; pe de altă parte, accentuarea 
unor tendințe de reîmpărțire a sfe
relor de influentă, de intensificare a 
politicii’ de dominație, de amestec în 
treburile altor state. La aceasta se 
adaugă problemele complexe gene
rate de criza economică mondială, 
care au accentuat starea de instabi
litate pe plan international, faptul că 
unele conflicte nu au fost soluționate 
Ia timp, că au apărut altele noi. ceea 
ce a dus la accentuarea încordării și 
creșterea pericolului unor noi con
fruntări militare, unui nou război.

Partidul Comunist Român. Repu
blica Socialistă România acționează 
pentru oprirea cursului periculos al 
încordării internaționale, pentru res
pingerea tendințelor de revenire la 
politica ..războiului rece", pentru În
lăturarea politicii imperialiste de do
minație și dictat, pentru asigurarea 
continuării procesului destinderii și 
pentru pregătirea temeinică a reu
niunii de la Madrid, astfel încît ea 
să consacre realizarea unor progrese 
reale în extinderea colaborării eco
nomice. tehnico-științifice si cultura
le intre toate statele europene și. in 
special, trecerea la măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu pot ti 
concepute securitatea si pacea in Eu
ropa și în lume.

De asemenea, este necesar mai 
mult ca oricînd să se acționeze pen
tru întărirea colaborării și încrede
rii între națiuni, pentru edificarea 
unei lumi mai bune si mai drepte, 
în conformitate cu dorințele și aspi

rațiile de pace, progres și civilizație 
ale popoarelor.

Comuniștii români, oamenii mun
cii. întregul nostru popor sînt anga
jați cu întreaga lor energie creatoa
re în traducerea în viată a hotărîri- 
lor și obiectivelor stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R.. care 
preconizează creșterea in ritm susți
nut a economiei naționale, trecerea 
la o calitate nouă, superioară a în
tregii activități economico-sociale. a- 
firmarea tot mai activă a revoluției 
tehnico-știintifice în toate domeniile, 
ridicarea bunăstării materiale si spi
rituale a întregului popor, consolida
rea independentei și suveranității tă
rii noastre. P.C.R. acționează cu con
secvență pentru perfecționarea con
tinuă a raporturilor sociale, adînci- 
rea și lărgirea democrației socialiste, 
a cadrului de participare activă si di
rectă a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea societății.

Partidul Comunist Român, în spi
ritul politicii sale internaționaliste, 
militează activ pentru dezvoltarea și 
întărirea solidarității și conlucrării cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu partidele din noile 
state independente, cu mișcările de 
eliberare națională în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
rieocolonialismului, apreciind că în
tărirea solidarității- acestora, a tutu
ror forțelor progresiste și antiimpe- 
rialiste, a tuturor popoarelor consti
tuie o cerință vitală, o garanție a 
opririi cursului periculos al eveni
mentelor internaționale, a promovă
rii unei politici de destindere și pace.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima satisfacția față de evoluția 
ascendentă a raporturilor frățești sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Da
nemarca, întemeiate pe egalitatea în 
drepturi, respectarea principiilor in
dependenței și neamestecului in tre
burile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora linia politică, 
tactica și strategia revoluționară co
respunzător condițiilor istorice, na
ționale și sociale din propria țară.

Avem convingerea că dezvoltarea 
conlucrării reciproce dintre partidele 
noastre va servi interesele întăririi 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și danez, ale extinde
rii bunelor relații dintre România și 
Danemarca, ale cauzei păcii în Euro
pa și in intreaga lume.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urările 
noastre de succes in desfășurarea lu
crărilor congresului, în îndeplinirea 
hotăririlor ce le veți adopta, in acti
vitatea consacrată implinirii aspira
țiilor de bunăstare și fericire ale po
porului danez, pentru triumful cauzei 
păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru o desfășurare eficientă a reuniunii 
de la Madrid consacrată securității europene

Declarațiile ministrului de externe al Austriei

r
-AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

I

I

VIENA 3 (Agerpres). — Austria se 
pronunță pentru 
velul miniștrilor 
reuniunii de la 
participante la ________ -
securitate și cooperare in Europa și 
pentru ca1 Ia această reuniune să se 
acorde o atenție particulară proble
melor de ordin militar — a declarat 
ministrul afacerilor externe austriac, 
Willibald Pahr, intr-un interviu acor
dat agenției A.P.A.

El a precizat că Austria, împreună 
cu țările neutre și cu țări nealiniate, 
va avansa, la Madrid, propuneri 
vizînd ameliorarea măsurilor de în
credere în domeniul militar. De ase
menea, a arătat Willibald Pahr, Aus
tria intenționează să propună o mai 
bună cooperare europeană in dome
niul energeticii.

desfășurarea la ni- 
afacerilor externe a 
Madrid a statelor 
Conferința pentru

Ministrul de externe austriac a 
estimat că, avînd în vedere situația 
internațională, „reuniunea de la 
Madrid este mai necesară ca oricind".

„NODON SINMUN"

Se impune înlăturarea 
obstacolelor din calea 

reunificării Coreei

I

I
I

LA GENEVA a avut loc sesiu
nea Comisiei consultative perma
nente sovieto-americane, creată in 
anul 1972 pentru a contribui la în
făptuirea țelurilor și prevederilor 
Tratatului privind limitarea siste
melor de apărare antirachetă și 
acordul provizoriu cu privire la 
unele măsuri in domeniul limitării 
armamentelor strategice ofensive, 
încheiate între U.R.S.S. și S.U.A. la 
26 mai 1972, precum și ale acordu
lui in vederea reducerii pericolului 
declanșării unui război nuclear, în
cheiat între cele două țări la 30 
septembrie 1971.

TN MEMORIA PREȘEDINTELUI 
R. S. VIETNAM, Ton Duc Thang, 
decedat la 30 martie, a avut loc la 
șantierul naval din orașul Ho Și 
Min un miting de doliu. Participan- 
ții, activiști de partid și de stat, 
ostași și muncitori, au adus un 
omagiu președintelui dispărut. Ce
remonii similare au avut loc și în 
alte unităti si întreprinderi din tară.

I
I

CU DEBREȚINUL CONTEMPORAN
ani. unul dintre foștii participanti la 
aceste bătălii, colonelul în rezervă 
Constantin Lițu, povestea cu emo
ție reținută despre aprigele lupte 
de stradă purtate aici de ostașii din 
unitatea de vinâtori de munte pe 
care o comanda — îndeosebi în sec
torul gării principale, unde fiecare 
stradă, fiecare casă au fost eliberate 
cu o înaltă putere de jertfă. Printre

nificativă — din efortul creator șl 
realizările dobîndite în anii socialis
mului de oamenii muncii din marele 
oraș. Aici s-a construit — prin in
vestiții ce se cifrează la 4 miliarde 
de forinți — o modernă uzină de rul
menți care si-a sporit producția, în 
decurs de un deceniu, de la 3 milioa
ne la 28 milioane de rulmenți : tot 
în perimetrul orașului s-a dezvoltat

însemnări de călătorie

eroii evocați de colonelul Li tu se nu
mărau și sergenții Vasile Stăniș 
Nicolae Eremia. care au asigurat 
de zi prin vălmășagul de ruine 
mormane de moloz, bătute clipă 
clipă de tirul necruțător al artileriei 
și mitralierelor inamice, legătura cu 
comandamentul diviziei. „Prin ase
menea fapte de arme s-a cimentat 
prietenia țărilor și popoarelor noas
tre" — ne-au spus. în decursul în- 
tîlnirilor ulterioare, numeroși cetățeni 
ai Debreținului contemporan, iar 
cuvintele lor ne reaminteau mereu 
de monumentul împodobit cu un bu
chet de flori proaspete.

Firește. în scurtul răstimp petrecut 
la Debrețin n-am putut cunoaște de- 
cît o frîntură — dar o frîntură sem-

și 
zi 
Si 

cu

și s-a modernizat în ultimii ani o 
puternică întreprindere de reparat 
mijloacele de transport, unde. în de
cursul unui singur an. s-âu omologat 
nu mai puțin de 500 de inovații și 
tehnologii noi : în curînd va împlini 
trei decenii o întreprindere care re
prezintă o autentică mindrie a De
breținului zilelor noastre, fabrica de 
medicamente Biogal. La toate aces
tea se cuvine adăugat și impor
tantul centru de fizică ’nucleară și 
marele observator de fizica soarelui, 
care concentrează puternice forte de 
cercetare științifică și tehnologică.

Unul dintre popasurile cele mai 
bogate în impresii din itinerarul 
nostru prin Debreținul contemporan 
a fost la universitatea „Lățos Kos-

suth“. Atit în sălile de cursuri, 
cit și în laboratoare si în sălile de 
lectură ale vastei biblioteci cu două 
milioane de volume, am intilnit un 
climat de tinerească dăruire, de stu
diu serios și temeinic. O mare bucu
rie ne-au produs, firește, desele re
feriri la bunele relații pe care le în
treține universitatea .,Kossuth" cu 
universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ 
din Iași, relații concretizate în perio
dice schimburi de publicații, în 
fructuoase vizite reciproce.

Referirile acestea la rodnicia legă
turilor dintre cele două țări socialiste 
vecine au revenit, de altminteri, și 
în diverse alte împrejurări. Cu deose
bită plăcere și-au amintit numeroși 
locuitori ăi orașului, cu care am avut 
Prilejul să stăm de vorbă, de convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kâdâr care s-au 
desfășurat la Oradea și la Debrețin. 
Simțămintele prietenești exprimate 
față de poporul român se materiali
zau în dorința, adesea formulată, de 
a se face noi pași înainte pe drumul 
deschis de aceste convorbiri, spre bi
nele ambelor noastre popoare, al 
cauzei, socialismului și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

PHENIAN 3 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat de ziarul „Nodon 
Sinmun" și reluat de agenția A.C.T.C. 
se subliniază că partea sud-coreeană 
trebuie să renunțe la crearea de ob
stacole artificiale în calea contactu
lui, dintre Nord și Sud și să adopte o 
poziție patriotică și o atitudine justă 
în vederea atingerii obiectivului reu
nificării naționale.

în articol se arată că pentru ca 
noul contact care se desfășoară intre 
Nord și Sud, ca o expresie a dorinței 
întregii națiuni de a realiza reunifi- 
carea pașnică și independentă a pa
triei, să aibă sorți de izbîndă, partea 
sud-coreeană trebuie să renunțe la 
linia confruntării.

Pentru realizarea reunificării. țării 
nu există altă cale decit înfăptuirea 
colaborării și unității intre Nord și 
Sud, dincolo de deosebirile legate de 
sistem politic, ideologie si credințe, 
se arată în articolul din „Nodon 
Sinmun".

I
ALIANȚA MEDICALA MEDI

TERANEANA s-a întrunit într-un 
congres, la care participă delegați ai 
Uniunii Medicale Balcanice. Uniunii 
Medicale a Mediteranei Latine și 
Uniunii Medicale Arabe. Cu prile
jul lucrărilor a luat cuvîntul prof, 
dr. M. Popescu-Buzeu, în calitatea 
sa de președinte de onoare și secre
tar general al Uniunii Medicale 
Balcanice, fondatoarea Alianței-

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
COLUMBIA a convocat cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului în 
perioada 7—11 noiembrie. A fost 
adoptată, de asemenea, o hotărire 
privind pregătirea celei de-a 50-a 
aniversări a creării partidului, ce 
va fi marcată in luna iulie.

In funcția 
GENERAL AL 
General pentru 
fost ales, prin 
tantul Elveției,
ii succede în acest post 
tului său Olivier Long.

DE DIRECTOR 
G.A.T.T. (Acordul 

Tarife și Comerț) a 
consens.
Arthur

reprezen- 
Dunkel. El 
compatrlo-

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU PROMOVAREA PRIN
CIPIILOR DEMOCRATICE 1N AMERICA LATINA, desfășurată la Lima, 
la care au participat reprezentanți ai 22 de partide social-democrate și so
cialiste din America Latină și Europa occidentală, s-a pronunțat pentru in
staurarea unei noi ordini economice in lume, pentru incetarea cursei în
armărilor și reorientarea uriașelor fonduri alocate înarmărilor spre progra
mele de dezvoltare a țărilor „lumii a treia". Totodată, a fost subliniată 
necesitatea realizării unei ample mișcări de solidaritate a forțelor progre
siste. democratice șl populare din țările în curs de dezvoltare și din statele 

' puternic industrializate, în vederea constituirii unei 
alianțe, pentru salvgardarea păcii în 
suveranității naționale a statelor.

largi și puternice 
lume, consolidarea independentei și

Victor BIRLĂDEANU

Demisia guvernului 
belgian

BRUXELLES 3 (Agerpres). - Pri
mul ministru Wilfried Martens a 
prezentat joi după-amiază regelui 
Baudouin demisia cabinetului bel
gian. după respingerea, cu o zi în 
urmă, de către Senat a unui articol 
dintr-un proiect de lege guverna
mental. Dat fiind că articolul în dez
batere din proiectul de lege era con
siderat ca fftndamental. primul mi
nistru a angajat responsabilitatea gu
vernului. procedîndu-se la o opera
țiune de vot. „Votul de miercuri sea
ra — a declarat Martens imediat 
după ce si-a prezentat demisia — 
este un vot de neîncredere, ceea ce 
m-a determinat să trag concluziile de 
rigoare".

MUNCITORESC LA 
chemarea sindicatelor 
parcul Hibya, din To- 
loc. joi, un miting în

MITING 
TOKIO. La 
japoneze, în 
kio, a avut 
cadrul campaniei de primăvară a 
oamenilor muncii niponi. La mi
ting au luat parte aproximativ 
30 000 de persoane. Vorbitorii, re
prezentanți ai sindicatelor și ai 
partidului comunist, s-au pronun
țat pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, majorarea salariilor, asi
gurarea deplinei ocupări a forței 
de muncă.

CONSULTĂRILE POLITICE DIN 
ITALIA. La Roma au luat sfirșit 
tratativele dintre delegațiile parti
delor democrat-creștin. socialist șl 
republican, sub conducerea premie
rului desemnat. Francesco Cossiga. 
cu privire la programul viitorului 
guvern italian. într-o declarație fă
cută presei. Francesco Cossiga a 
precizat că „obiectivul fundamental 
al programului viitorului guvern îl 
constituie lupta împotriva inflației".
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FLAGELUL FOAMETEI IN LUME 
TERI, Io Bruxelles, în cadrul Comisiei 
mentului vest-european, organ consultativ al C.E.E., dezbatere la care a 
participat și directorul genera! al F.A.O., Edouard Soouma, Relevind că 
resursele alimentare mondiale descresc cu 2 la sută, în timp ce populația 
globului crește exact în aceeași proporție, directorul general al F.A.O. a 
propus un program de subvenții la importurile de natură alimentară ale 
țărilor In curs de dezvoltare, țări a căror populație este în mare parte 
afectată de flagelul foametei.
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A CONSTITUIT TEMA UNEI DEZBA- 
de cooperare și dezvoltare a Parla-
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